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الفائدة  اأ�سل�ب  منع  الأول  الإ�سالمية،  املالية  لل�سناعة  اأركان  خم�سة  هناك  اأن  الق�ل  ميكن 
والغرر  اجلهالة  منع  والثاين  ال�ستثمار،  اأو  والتم�يل  والقرتا�س  لالإقرا�س  ك�سعر  امل�سرفية، 
�سرعا،  باملحرمات  تتعامل  التي  واخلدمات  والقطاعات  ال�سلع  مت�يل  منع  والثالث  واملجازفة، 
والرابع تطبيق مبداأ امل�ساركة يف الأرباح واخل�سائر، واخلام�س ه� تطبيق مبداأ التعامل يف اقت�ساد 

حقيقي تدعمه اأ�س�ل ن�عية.
الإ�سالمية يف  اأعداد امل�سارف  امل�ستمر يف  النم�  الإ�سالمية على  املالية  ولقد حافظت ال�سناعة 
اأكرث من خم�سني دولة، منذ بداأ كل من البنك الإ�سالمي للتنمية وبنك دبي الإ�سالمي اأعمالهما 
يف العام 1975م. وبالإ�سافة اإىل امل�سارف بداأ تاأ�سي�س �سركات التكافل كنم�ذج بديل ل�سركات 
تلتزم  تاأجري مت�يلي  و�سركات  مبا�سر  و مت�يل  ا�ستثمار  �سركات  تاأ�سي�س  وبداأ  التجارية،  التاأمني 

باأحكام ال�سريعة الإ�سالمية.
وهي  الإ�سالمية  املالية  ال�سناعة  يف  الجتماعي  القت�سادي  البعد  ذات  امل�ؤ�س�سات  وباإ�سافة 
هذه  فكل  بالغة  اأهمية  ذات  الإ�سالمية  املالية  ال�سناعة  ت�سبح  والأوقاف،  الزكاة  م�ؤ�س�سات 
امل�ؤ�س�سات املالية متثل اأوعية ت�ستقطب الأم�ال، ثم تديرها وت�سخها يف القت�ساد بالطريقة التي 

حددتها اأحكام ال�سريعة الإ�سالمية.
ال�سلطات  من  املاأم�ل  الهتمام  نالت  فهل  الأهمية،  هذه  الإ�سالمية،  املالية  لل�سناعة  كان  واإذا 
الرقابية والإ�سرافية يف الدول الإ�سالمية لتحقيق العدالة والتنمية القت�سادية والجتماعية؟ اإن 
تك�ين جمل�س اخلدمات املالية الإ�سالمية بع�س�ية البن�ك املركزية يف كثري من دول العامل العربي 
والإ�سالمي وخارجهما، خط�ة هامة يف هذا الطار لكن �سرعة حتقيق نتائج ملم��سة يف ت�سريعات 
وتنظيمات هذه ال�سناعة، يعترب مطلبا ملحا حتى ت�ؤتي هذه ال�سناعة اأكلها، وتقدم للنا�س حل�ل 

مل�سكالتهم القت�سادية والجتماعية .
الت�سريعية  املنظ�مة  ت�سارع  الإ�سالمية يف حال  املالية  ال�سناعة  تت�سارع معدلت من�  اأن   وميكن 
يف  غالبا  نظاما  الإ�سالمية  امل�سرفية  اعتماد  اإىل  اأفريقيا  �سمال  يف  العربي  الربيع  دول  وت�جه 
اقت�ساداتها، اإ�سافة اإىل من� الت�جه يف دول جن�ب �سرق اآ�سيا واأفريقيا واوروبا والأمريكتني، اىل 

مزيد من ان�ساء امل�سارف الإ�سالمية و�سركات التكافل.  
اأعمال  لكل  دولة،  كل  والت�سريعية يف  القان�نية  الأطر  ل�ستكمال  ملحة جدا  اأ�سبحت  اإن احلاجة 
امل�سارف الإ�سالمية و�سركات التكافل وم�ؤ�س�سات الزكاة والأوقاف مع �سرورة ا�ستقالل امل�ؤ�س�سات 
اإىل  الإ�سالمية  امل�سارف  تت�جه  لكي  التقليدية  امل�سارف  عن  واإداريا  قان�نيا  خا�سة  امل�سرفية 
على  والتحايل  التقليدية  للبن�ك  التقليدية  املدي�نية  اأطر  عن  والبعد  املتميزة  خ�سائ�سها  ابراز 
ال�سروط ال�سرعية التي ت�ستهدف احداث �سراكة حقيقية بني راأ�س املال والعمل واحليل�لة اأن يك�ن 
ما  وه�  الفقر  البطالة وحماربة  على  للق�ساء  ال�حيد  ال�سبيل  ه�  وهذا  الأغنياء.  بني  دولة  املال 

عجزت الأنظمة التقليدية عن حتقيقه .
اإن م�ستقبل ال�سناعة املالية الإ�سالمية م�ستقبل م�سرق لأن امل�ستقبل لالإ�سالم بت�فيق اهلل تعاىل 
ورجال  ال�سناعة،  هذه  م�ؤ�س�سات  اإدارة  عن  وامل�س�ؤولني  الرقابية،  للجهات  املمثلني  للم�س�ؤولني 

الأعمال وامل�ستهلكني خلدماتها. واهلل ويل الت�فيق.
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ْلَعامَلِنَي  يق�ل امل�ىل عّز وجّل يف و�سف نبيه الرحيم )�سلى اهلل عليه و�سلم(: َوَما اأَْر�َسْلَناَك اإِلاَّ َرْحَمًة لِّ
الأنبياء: 107، الذي اأو�سانا يف الن�ساء خريًا بق�له: رفقًا بالق�ارير )البخاري:33(، فلماذا و�سفهن 

بهذه الرقة؟ وملاذا طلب الرفق بهن؟
كنت قد مللمت اأفكاري لكتابة كلمة هذا العدد، وعندما �سرعت بذلك فجر هذا الي�م، اإذ بزوجتي قد 
املدبرات  ن�سائنا  ت�سرد فعل  الأفكار يف خميلتي  فتتالت  بغزلها،  بداأت غزل �س�فها. �سرحت حمدقًا 
واأثرهن يف القت�ساد، وجال ببايل احل�سابات الق�مية القت�سادية وطرق تقدير الإنتاج ال�سمني الذي 
ي�ستهلك مبا�سرة من قبل املنتج نف�سه، ول يدخل ال�س�ق. بيد اأن احل�سابات الق�مية القت�سادية تناولت 

ا�ستهالك الإنتاج الزراعي ولي�س هذا الإنتاج املنزيل!
ثم خطر ببايل اأي�سًا ذكر اهلل تعاىل ل�سناعة الغزل واحلياكة يف قراآنه الكرمي منبهًا وحمذرا عباده 
ٍة اأَْنَكاًثا( )النحل:  ْت َغْزَلَها ِمْن َبْعِد ُقَ�ّ من اإتباع �سل�ك التي تنق�س غزلها بق�له: )َوَل َتُك�ُن�ا َكاَلِّتي َنَق�سَ

92(. واأنكاثا: يعني اأنقا�سًا َجْمُع ِنْكٍث، َوُهَ� اْلَغْزُل امَلْنُق��ُس.
اإذًا الكالم لن ي�سمل اأعمال ال�سيدات الذي يجري تبادله يف الأ�س�اق لأن ذلك مما ُيقا�س، بل اإن الكالم 
ُيق�سد منه العمل املنزيل وما ينتج عنه، فالتدبري والقت�ساد �سمة من �سمات اأغلبهن، بل اإن كثريًا 
من البي�ت ي�سرتها ح�سن تدبري ن�سائها، عماًل بهدي ر�س�ل اهلل )�سلى اهلل عليه و�سلم(: ما عاَل من 

اقت�سد )ال�سي�طي: 7939(.
حتيك زوجتي العديد من الثياب يف كل �ستاء، وهي ما ن�سميها )الكنزة(، وكانت القطعة التي حتيكها 
مل�نة باأل�ان زاهية، �ساألتها عن �سعرها يف ال�س�ق؟ فقالت ح�ايل 1500 لرية �س�رية )ما يعادل 20 
ال�سنة  هذه  حكتها  كنزات  بقايا  هي  قائلة:  وتابعت  �س�فها؟  اأين  من  تعلم  هل  اأردفت:  ثم  دولرًا(، 

وال�سنة املا�سية.
تابعت خميلتي ح�ساباتها ح�ل منافع هذا القت�ساد غري الر�سمي! فزوجتي مل ترتك خيطًا ق�سريًا اإل 
واحتفظت به، ثم جمعت ذلك كله يف حياكة كنزة جعلتها مل�نة لتخفي ما جمعته من خي�ط. وهذا فيه 
�سيء من اإدارة املخازن، وفيه فن اإنتاجي �سناعي، وكذلك حما�سبة تكاليف جتاوزت الهدر والنفاية. 

وهذا فعل يتكرر �سن�يًا، ومتار�سه اأغلب ال�ساميات يف بالدنا.
اإن اأولئك الن�س�ة مل يحتجن دورات وكتبًا ت�سرح، وتبني اأ�س�ل القت�ساد وعل�مه بل مار�سنه من تلقاء 
اأنف�سهن دون فل�سفات معقدة، اأو نظريات قابلة للربهان والنق�س، وجتارب مكلفة اأ�س�ة مبا يح�سل 
باهظة  اأثمانا  م�سددًا  باملمار�سة  اقت�ساده  يتعلم  مازال  وه�  والتقدم،  التط�ر  يدعي  عامل  يف  ح�لنا 
لتجاربه، ولالأ�سف فاإن تكاليف تلك التجارب هي تكاليف غارقة ل ميكن ا�سرتدادها، بينما ت�ستنفذ 
وقد  الدولية،  املحا�سبة  مبعايري  اأ�س�ة  الأول  عامها  يف  الت�سغيل  جتارب  تكاليف  التكاليف  حما�سبة 

تهتلكها على �سن�ات ثالث كما كان �ساريًا لدى املحا�سبني.
ول يخفى على بع�س القت�ساديني اأن تقدير اخلربات والكفاءات يعترب من اإ�سكاليات اإعداد امليزانيات 
الق�مية، ويجدر بالقائمني على اإعداد تلك احل�سابات تقدير هذه اخلربات والكفاءات، �س�اء قّيمت 
بالتكلفة املنفقة، اأو اأ�سيف لها قيمة الإنتاج الذي يق�م به العامل املاهر، فاحلياكة اليدوية اأرفع �ساأنًا 

وثمنًا من احلياكة ال�سناعية وكذلك باقي املنتجات املنزلية اليدوية.  

د. �سامر مظهر قنطقجي
رئي�س التحرير

اقت�صاد القوارير وتدبريهن
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حماة )حماها اهلل( 9 مار�س/اآذار 2013

اأكرب  اإنتاج  اإنتاجهن لتجاوز  البي�ت ي�سكل طاقة من الطاقات املعتربة، ول� جمع  اإن ما تنتجه ربات 
املعامل، فه� م�رٌد يحقق قيمة م�سافة ل ي�ستهان بها. فالطبخ يف البي�ت �سناعة هامة حتقق وفرًا عما 
ميكن �سراوؤه من الأ�س�اق، وغذاٌء مفيٌد لبناء الطاقات وامل�ارد الب�سرية، ويقا�س عليه غ�سيل املالب�س 
اإىل كل ذلك ما حت�سره الأ�سر من مت�ين من م��سم  وترتيبها الذي يحقق املنافع لالأ�سر، وي�ساف 

لآخر، مت�ين يكفي النا�س اأ�سهرًا متتالية.
وي�سكل كل ذلك جزءًا من الناجت الق�مي الذي ُيقدر بال�حدات النقدية خالل مدة زمنية معينة هي 
اأو  للم�ستهلكني  به  بيعت  التي  النهائي  �سكلها  واخلدمات يف  ال�سلع  الناجت  وي�سمل ذلك  عادة،  ال�سنة 
للم�سرتين النهائيني، بينما ل ي�سمل امل�اد الأولية وال�سلع غري التامة ال�سنع، اأو ن�سف امل�سن�عة التي 

مل تبلغ بعد ط�رها النهائي من حيث ال�سناعة، كما ل ي�سمل الإنتاج ال�سمني مما ُينتج يف البي�ت. 
اإن احت�ساب الناجت الق�مي Gross National Product GNP ه� مبثابة مقيا�س لالأداء القت�سادي 

لكامل املجتمع، ويتم بطريقة من ثالثة طرق و�س�ل لقيا�س الدخل الق�مي.
وعلى كل حال، فاإن م�سكلة ال�ستهالك الذاتي م�سكلة مل تعرها النظرية القت�سادية اهتمامًا كبريًا، 
رغم دوره يف الأداء القت�سادي، فقد ركزت الأدبيات القت�سادية على ال�ستهالك الذاتي احلا�سل 
يف القطاع الزراعي الذي مل يدخل ال�س�ق، ومل ي�سمل خمرجات ما تنتجه ربات البي�ت من حياكة 
وطبخ وحت�سري اأطعمة وخدمات منزلية �سخ�سية. واإن ترك تقدير قيمة هذه اخلدمات ال�سخ�سية 
غري املتبادلة يف ال�س�ق ي�سبب قيا�سات خاطئة ومقارنات م�سللة، خا�سة اإذا علمنا اأن ثقافة ال�سع�ب 

وعاداتها تختلف كثريًا جتاه العمل والإنتاج املنزيل.
اإنه اقت�ساد تق�م به الرقيقات الأني�سات بهدوء و�سمت، هذا بفر�س اأننا اأغفلنا القيمة املعن�ية واملادية 
لإن�سائهن وتربيتهن لأطفالهن واأبنائهن ورعاية عائالتهن، وهذا عمل ل يقدر بثمن، فلي�س من ب�سر قد 

ه طلقة من طلقاتها به اأو زفرة من زفراته عليه. جزى اأماَّ
فاإن كان الي�م ه� جت�سيد لي�م املراأة العاملي، فاإن الرفق بالق�ارير لي�س �سعارًا بل حياة نعي�سها كل 

حلظة و�ساعة حتى قيام ال�ساعة.
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- الدكتوراه يف املالية الإ�سالمية بالتعاون مع جامعة اآ�سيا.
- ماج�ستري اإدارة اأعمال بالتعاون مع جامعة اآ�سيا.

- املاج�ستري املهني يف املالية الإ�سالمية بالتعاون مع جامعة تون�س 1.

• الدبلوم املهني يف:	
- التمويل الإ�سالمي

-  املحا�سبة امل�سرفية
- التدقيق ال�سرعي

- اإدارة املخاطر
- التاأمني التكافل

- العمليات امل�سرفية



متهيد
اأ�سارت بع�س التقارير اإىل اأنه بالرغم من تراجع املبيعات لدى معظم امل�ؤ�س�سات وال�سركات ب�سبب الأزمة املالية العاملية؛ فاإن اإحدى ال�سلع 
قد زاد الإقبال عليها ب�سكل ملح�ظ، متثاَّلت يف كتاب "راأ�س املال" للمفكر القت�سادي ال�سرتاكي "كارل مارك�س"؛ حيث اأفادت ُدور الن�سر 

ومعار�س الكتب يف اأمريكا واأوربا واليابان باأن الطلب على م�ؤلاَّفات مارك�س ارتفع بق�ة منذ اأن بداأت الأزمة املالية!
كما اأ�سارت بع�س التحاليل اإىل اأن املفكر القت�سادي الراأ�سمايل "ج�ن ماينارد كينز" يف كتابه "النظرية العامة يف الت�سغيل والفائدة 
والنق�د" َعَر�س حتلياًل �ساماًل للت�ظيف وتقلباته مبا جعل نظريته العامة اأكرث من جمّرد نظرية لالأزمة القت�سادية؛ حيث يبدو اأن العامَل 
الراأ�سمايل الذي ا�ستثقل اأفكار كينز؛ م�سطرٌّ الي�م لزيارة عيادته والإن�سات اإىل ن�سائحه و�سيا�ساته التي تدع� الدولة اإىل مزيد من 

التدخل يف احلياة القت�سادية!
ب ب "اأبي النق�د"؛ حيث  ومن الغريب حقًا يف ظل هذه الظروف عدم الإ�سارة اإىل اإ�سهامات املفكر القت�سادي "املقريزي" الذي ُيلقاَّ
ُيعترب من اأوائل الكّتاب الذين كتب�ا يف الأزمات، واأول َمن تكلاَّم عن اأثر ال�سيا�سة النقدية يف الأو�ساع القت�سادية والجتماعية )الت�سخم 

والأ�سعار(، واأول َمن ربط بني ال�سيا�سة النقدية والتقلبات القت�سادية )الأزمات واملجاعات(!
د اأهم الأ�سباب حلدوث الأزمات القت�سادية واملجاعات العنيفة، �س�اء اأكانت ب�سبب  لقد اأ�سار املقريزي اإىل اأزمات نق�س الإنتاج، وحداَّ
الر�س�ة  ال�سيا�سي وتف�ّسي  الإن�سان وت�سرفاته كال�سراع  اأو ب�سبب �سل�ك  التي ت�سيب املحا�سيل(،  الطبيعة )حالت اجلفاف والقحط 

وغالء ُدور ال�سكن وارتفاع اإيجارها وانخفا�س قيمة النق�د!
اأواًل: التعريف باملقريزي واإ�صهاماته االقت�صادية

ناهز . 1 عمر  عن  م�سر  يف  وت�يفِّ  وعا�س  ُولد  نقدية،  اقت�سادية  نزعة  ذا  كبريًا  خًا  م�ؤرِّ املقريزي  كان  للمقريزي:  الذاتية  ال�سرية 
غ للبحث والتاأليف لتك�ن كتاباته  الثمانني، وت�ىّل عددًا من ال�ظائف الإدارية والتدري�سية والق�سائية يف القاهرة ودم�سق، ثم تفراَّ

م�سادر علمية يعتمد عليها الباحث�ن يف تراث امل�سلمني العلمي يف التاريخ والقت�ساد.

املقريزي.. اإ�صهاماته العلمية يف احتواء االأزمات 
االقت�صادية

د. عبد احلليم عمار غربي
ق�سم الأعمال امل�سرفية - كلية القت�ساد والعل�م الإدارية

جامعة الإمام حممد بن �سع�د الإ�سالمية
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ال�قائع  بع�س  تف�سري  القت�سادي وحماولة  التاريخ  بر�سد  املتزايدة  نظرًا لهتماماته  القت�ساد  املقريزي من بني علماء  وُي�سناَّف 
ز ب�سكل وا�سح يف م�ؤلاَّفاته على اجل�انب التالية: القت�سادية؛ حيث ركاَّ

• الأ�س�اق من حيث اأن�اعها وتاريخها وم�اقعها قدميًا وحديثًا بالن�سبة اإىل زمنه؛	
• الف�ساد الإداري والقت�سادي الذي مياَّز بع�س املراحل من تاريخ الدول الإ�سالمية؛	
• امل�ازنة العامة للدولة وطرق حت�سريها، والنظم التي مّرت بها عرب الع�س�ر والدول؛	
• النق�د واملراحل التي مرت بها، وال�سيا�سات النقدية املختلفة؛	
• النظم القت�سادية التي �سادت البحر الأبي�س املت��سط يف فرتة ما بعد احلروب ال�سليبية؛	
• عالقة ال�سرائب بالأ�سعار )راجعية ال�سريبة؛ اأي رج�ع عبئها على امل�ستهلك النهائي(؛	
• �س لها م�ؤلاَّفًا خا�سًا(.	 امل�ازين واملكاييل )وقد خ�ساَّ

وف�ساًل عن ذلك؛ فقد ا�سطلع املقريزي نف�سه مبهام ووظائف ذات طابع اقت�سادي؛ حيث ت�ىّل احِل�سبة عام 801ه، فاأ�سرف على 
الأ�س�اق واأح�ال التجار والباعة وراقب امل�ازين واملكاييل.
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• ال�سم الكامل: اأحمد بن علي بن عبد القادر بن حممد بن اإبراهيم املقريزي؛	
• الكنية: تقي الدين املقريزي؛	
• ُين�سب اإىل مقريز وهي حارة املقارزة مبدينة بعلبك بال�سام التي انحدرت منها اأ�سرته؛	
• البعلي )ن�سبة لبعلبك، بلد اأبيه وجّده(. 	

• حمّل اختالف؛	
• 766 اأو 769ه/1364م بالقاهرة )م�سر(.	

• حمّل اتفاق؛	
• 845ه/1441م بالقاهرة.	

• فرتة ما بعد احلروب ال�سليبية؛	
• عامًا 	  136 م�سر  يف  حكمها  امتّد  التي  )الرتكية(  البحرية  املماليك  دولة  عا�سر 

)648-784ه/1250-1382م( ودولة املماليك الربجية )اجلراك�سة( التي دام حكمها 139 
عامًا )784-923ه/1382-1517م(.

• يت �سنة 806ه.	 اأب لبنت وحيدة ُت�فِّ

• الأزهر + رحالت علمية اإىل احلج وال�سام؛	
• اأحد تالمذة ابن خلدون.	

• فقه )�سافعي( + تاريخ )اإ�سالمي( + اقت�ساد )اأزمات ونق�د(؛	
• معارف اأخرى )عل�م احل�سرات واملعادن والطب واجلغرافيا(.	

• ال�زارة: دي�ان الإن�ساء؛	
• التدري�س: معلِّم يف املدار�س اجلامعة بالقاهرة؛	
• اخلطابة والإمامة: خطيب مب�سجد عمرو بالف�سطاط؛	
• الق�ساء: قا�سي ونائب للحكم بدم�سق؛	
• احِل�سبة: حمت�سب )مراقب ال�س�ق( يف القاهرة.	

200 م�ؤلاَّف )م��س�عية كبرية وكتب �سغرية(؛ منها:
• امل�اعظ والعتبار بذكر اخلطط والآثار )املعروف باخلطط املقريزية، 4 اأجزاء(؛	
• ال�سل�ك ملعرفة دول املل�ك )ر�سد فيه تاريخ دولة املماليك يف م�سر(؛	
• اإغاثة الأمة بك�سف الغمة )ت�سخي�س لالأزمات التي حّلت مب�سر واأ�سبابها(؛	
• اإمتاع الأ�سماع )6 جملدات(؛	
• النزاع والتخا�سم بني بني اأمية وبني ها�سم )كتاب تاريخي بحت(؛	
• املكاييل وامل�ازين ال�سرعية )ح�ايل 20 �سفحة(؛	
• �سذور العق�د يف ذكر النق�د )ر�سالة يف النق�د الإ�سالمية(...	

ال�سم والكنية

تاريخ الولدة

تاريخ الوفاة

ع�سره

الأبناء

اخلربة الدرا�سية

املوؤهالت العلمية

اخلربة العملية

الإنتاج العلمي

جدول 1: ال�سرية الذاتية للمقريزي
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عميد  باأنه  ُي��سف  املقريزي  كان  اإذا  املقريزي:  عند  القت�سادي  الفكر   -2
التاريخ  يف  يدخل  املقريزي  لكتب  القت�سادي  الت�سنيف  فاإن  خني؛  امل�ؤرِّ
والقت�ساد  القت�سادية  الأزمات  يف  يبحثان  مرجعان  له  حيث  القت�سادي؛ 

النقدي هما:
• واحت�ى هذا 	 املجاعات يف م�سر،  تاريخ  اأو  الغمة:  بك�سف  الأمة  اإغاثة 

الكتاب الذي ل يتجاوز 60 �سفحة على نظريتني هامتني: 
• النظرية الأوىل: تعليله لالأزمة القت�سادية التي حّلت مب�سر يف الربع 	

الأول من القرن اخلام�س ع�سر باأنها نا�سئة عن ف�ساد النظام النقدي؛ 
وبذلك يك�ن املقريزي اأول َمن و�سع النظرية النقدية يف تف�سري الأزمات 
النقدية  ال�سيا�سة  اإ�سالح  ال�سلطات  على  اقرتح  وقد  القت�سادية، 

ك��سيلة من و�سائل معاجلة الأزمة؛
• فئات 	 خمتلف  على  واأثره  الت�سخم  لنتائج  بحثه  الثانية:  النظرية 

احلقيقية  ال�سرائية  الق�ة  ق�سية  وتف�سيل  بعمق  عر�س  وقد  املجتمع، 
العتبارية  العمالت  با�ستبعاد  وطالب  ال�سمية،  ال�سرائية  وق�ته  للنقد 

الرمزية والأخذ بالنقد امل�ستند اإىل الذهب والف�سة.
• �سذور العق�د يف ذكر النق�د : كتبه املقريزي ليك�ن ف�ساًل من ف�س�ل 	

كتابه "اإغاثة الأمة"، ثم جعله بعد ذلك كتابًا م�ستقاًل يف 30 �سفحة، 
اهتمام  �سغلت  التي  الهامة  النقدية  الق�سايا  بع�س  اإىل  فيه  اأ�سار  وقد 

القت�ساديني، ومنها:
• الربيطاين  	 املالية  وزير  املقريزي  �سَبق  غري�سام:  قان�ن  اإىل  الإ�سارة 

اأن  يف  )1519م-1579م(   Thomas Gresham غري�سام"  "ت�ما�س 
دة من التداول؛ اأي اأن النق�د الرديئة  العملة الرديئة تطرد العملة اجليِّ
)العمالت النحا�سية التي تك�ن قيمتها الفعلية اأقل من قيمتها ال�سمية( 
دة )العمالت الذهبية  هي التي ُت�ستعمل يف املعامالت، اأما النق�د اجليِّ
اأو الف�سية التي تك�ن قيمتها الفعلية اأعلى من قيمتها ال�سمية( فُيحتفظ 

بها؛
• �س املقريزي اإىل 	 الإ�سارة اإىل عالقة كمية النق�د بق�تها ال�سرائية: تعراَّ

م�سكلة اإفراط الدولة يف اإ�سدار النق�د دون وج�د ما يقابلها من اإنتاج 
لل�سلع واخلدمات؛ الأمر الذي ي�ؤدي اإىل ارتفاع الأ�سعار؛ ومن ثّم �سعف 

الق�ة ال�سرائية للنق�د مبا يعني وج�د الت�سخم؛
• الإ�سارة اإىل خط�رة تهريب املعادن على �سكل نق�د: نظرًا ل�ج�د قيمتني 	

بع�س  يف  ي�ؤدي  قد  الذي  الأمر  ومعدنية(؛  )نقدية  ال�احد  للمعدن 
اإىل  وتهريبها  �سبائك  اإىل  النقدية وحت�يلها  القطع  اإذابة  اإىل  الأحيان 

ق بها فائدة اأكرب؛ اجلهات التي حُتقِّ
• والنق�د 	 الأ�سلية  النق�د  بني  خا�سة  ن�سبة  وج�د  �سرورة  اإىل  الإ�سارة 

جهة؛  من  والف�سة  الذهب  بني  العالقة  يف  احلال  ه�  كما  امل�ساعدة: 
والفل��س )العمالت ال�سغرية امل�سن�عة من النحا�س( من جهة اأخرى.

ثانياً: قراءة يف كتاب "اإغاثة االأمة بك�صف الغمة" للمقريزي
املنهج العلمي للمقريزي: يندرج كتاب "اإغاثة الأمة بك�سف الغمة" . 1

الذي األاَّفه املقريزي عام 808ه/1405م �سمن تراث امل�سلمني العلمي 
يف القت�ساد؛ حيث ُتبنيِّ امل��س�عات املذك�رة فيه اأن املقريزي كتب 

اقت�سادية  ج�انب  وعن  النق�د،  وعن  القت�سادي،  التاريخ  عن 
حتليلية تتعلاَّق بالأ�سعار.

ول يقت�سر املنهج العلمي للمقريزي على ت�سجيل ال�قائع التاريخية 
واقت�ساديًا  و�سيا�سيًا  دينيًا  حتلياًل  لذلك  ُي�سيف  بل  فح�سب؛ 
ف على  لالأ�سباب. ول يقف عند حّد ذكر احلادثة، ثم حتليلها للتعرُّ

م بعد ذلك اقرتاحات لعالج ما يكتب عنه. اأ�سبابها؛ بل ُيقدِّ
وقد انتهج املقريزي حتليل ابن خلدون يف كتابه "اإغاثة الأمة بك�سف 
الغمة" لتحديد اأ�سباب الأزمات القت�سادية؛ حيث بنياَّ ابن خلدون 
الرابطة ال�سببية بني احلك�مة الرديئة وارتفاع اأ�سعار الغالل، ببيان 
الإدارة  ُت�سبح  عندما  الدولة،  عمر  من  الأخرية  املرحلة  يف  اأنه 
اجلائرة؛  ال�سرائب  اإىل  تلجاأ  وعندما  فاعلة،  وغري  فا�سدة  العامة 
الأر�س،  ويت�قف�ن عن زراعة  الإنتاج  يفقدون حافز  املزارعني  فاإن 
املجاعة  وحدوث  العر�س  ق�س�ر  يف  املخزون  فقدان  فيت�سباَّب 

وت�ساعد الأ�سعار.
لقد كتب املقريزي عن اأخبار املجاعات ك�سكل من اأ�سكال الأزمات 
القت�سادي  القت�سادية، وعّقب على كل ما كتبه عن هذا احلدث 
مما  واآرائه؛  باأفكاره  م��س�عيًا  ترتبط  نب�ية  اأو  قراآنية  بن�س��س 
يدل على اإ�سالمية اآراء املقريزي. كما اأنه ياأخذ بالراأي القائل باأن 
تط�ر املجتمعات وانتقال الأمم من حال اإىل حال تعمل عليه املعا�سي 
التي ت�سمل كل �سل�كيات الفرد واملجتمع الداخلة يف دائرة الن�اهي 
التي منعها الإ�سالم؛ فاحتكار ال�سلع مع�سية وظلم احلكام مع�سية 

وهكذا...
تاأليف . 2 اإىل  املقريزي  دفع  الذي  ال�سبب  لعل  املقريزي:  بحث  دوافع 

مته اأنه " ملا  كتاب "اإغاثة الأمة بك�سف الغمة" ه� ما ذكره يف مقدِّ
اأن�اع العذاب املهني،  طال اأمد هذا البالء املبني، وحّل فيه باخللق 
ظن كثري من النا�س اأن هذه املحن مل يكن فيما م�سى مثلها ول مّر 
يف زمن �سبهها، وجتاوزوا احلّد فقال�ا: ل ميكن زوالها )...(. وذلك 
اأنهم ق�م ل يفقه�ن، وباأ�سباب احل�ادث جاهل�ن، ومع الع�ائد )= 

العادات( واقف�ن، ومن روح اهلل اآي�س�ن".
اأوله  من  وعرفه  نهايته،  اإىل  بدايته  من  احلادث  هذا  ل  تاأماَّ "وَمن 
اإىل غايته، علم اأن ما بالنا�س �س�ى �س�ء تدبري الزعماء واحلكام، 
اإىل  يحتاج  ذلك  اأن  اإل  العباد...  م�سالح  يف  النظر  عن  وغفلتهم 
اإي�ساح وبيان، ويقت�سي اإىل �سرح وتبيان. فعزمُت على ذكر الأ�سباب 
والعباد  بالبالد  متادى  وكيف  الفظيع.  الأمر  هذا  منها  ن�ساأ  التي 
هذا امل�ساب ال�سنيع. واأختُم الق�ل بذكر ما يزيل هذا الداء ويرفع 
البالء، مع الإملاع بطرق من اأ�سعار هذا الزمن، واإيراد نبذ مما عرب 
من الغالء واملحن. راجيًا من اهلل �سبحانه اأن ي�فق من اأ�سند اإليه 
اأم�ر عباده، ومّلكه مقاليد اأر�سه وبالده، اإىل ما فيه �سداد الأم�ر، 
�سهل  اأ�سبابها  ُعرفت  اإذا  وجلها  كلها  الأم�ر  اإذ  اجلمه�ر؛  و�سالح 

على اخلبري �سالحها".
ن كتاب "اإغاثة الأمة بك�سف الغمة" . 3 حمت�يات كتاب املقريزي: ت�سماَّ

وثمانية  عت حمت�ياته يف مقدمة  ت�زاَّ وقد  اأزمة جماعة؛  ح�ايل 26 
ف�س�ل؛ على النح� التايل:
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ثالثًا: احتواء الأزمة القت�سادية من وجهة نظر املقريزي
انخفا�س . 1 ب�سبب  الهجري؛  والتا�سع  والثامن  ال�سابع  القرن  يف  مت�الية  اأزمات  م�سر  �سهدت  القت�سادية:  الأزمة  اأ�سباب 

من�س�ب مياه النيل، وتراكم امل�سكالت دون حلها جذريًا من ِقبل امل�س�ؤولني.
ي املقريزي الأزمة اأو الكارثة بالغّمة وهي الكربة، وُي�سري يف اإطار و�سف املجاعات اإىل م�قف يتمياَّز بنق�س اإنتاج ال�سلع  ُي�سمِّ

د الأ�سباب التي اأدت اإىل حدوثها وو�سفها لتفاديها وعدم ال�ق�ع فيها مرة ثانية! وارتفاع اأ�سعارها، وُيحدِّ
ويرى املقريزي اأن املجاعة الط�يلة اآنذاك )796-808ه( مل تكن اأ�س�اأ من املجاعات القت�سادية ال�سابقة؛ ومن ثّم ميكن 

باتها التي يح�سرها فيما يلي: احت�اوؤها اإذا مت جتنُّب م�سبِّ
• ي الف��سى وتده�ر الإنتاج؛	 �س�ء التدبري والف�ساد الإداري: وما �ساحب ذلك من انت�سار الر�س�ة واملح�س�بية وتف�سِّ
• زيادة الريع العقاري يف الزراعة: نتيجة قيام م�س�ؤويل الدولة اململ�كية بزيادة ال�سرائب على م�ستاأجري الأرا�سي؛ مما اأدى 	

اإىل ت�قُّف الفالحني عن الإنتاج فقلت املحا�سيل الزراعية؛
• �س�ء ال�سيا�سة النقدية ورواج الفل��س: كانت النق�د يف ع�سر املقريزي من ثالثة اأن�اع: الدنانري الذهبية والدراهم الف�سية 	

والفل��س النحا�سية؛ وقد اأ�سبحت الدراهم الفل��س مُتثِّل املعرو�س النقدي ب�سفة اأ�سا�سية اأثناء فرتة املجاعة؛ مما اأدى اإىل 
ارتفاع الأ�سعار؛ مبعنى اأن زيادة الإ�سدار النقدي مل يكن ُيقابلها زيادة يف حجم الناجت ال�طني )زيادة حقيقية يف ال�سلع(.

املجتمع؛ . 2 لفئات  احلقيقي  الدخل  على  الأ�سعار  لرتفاع  القت�سادي  لالأثر  املقريزي  �س  تعراَّ القت�سادية:  الأزمة  تداعيات 
ويتفاوت ذلك التاأثري ح�سبًا لطبيعة الدخل وطبيعة الرثوة؛ حيث قام بتق�سيم ال�سكان اإىل �سبعة اأق�سام؛ مما له اإيجابيته يف 

اإطار الدرا�سات القت�سادية احلديثة!
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جدول2: اآثار االأزمة االقت�صادية على الفئات االجتماعية املختلفة
اآثار الأزمةاخل�سائ�سالفئةالرقم

•امل�س�ؤول�ن يف ال�سلطةالدولة1 ال�سرائب 	 لزيادة  اإيراداتها  زادت  ظاهرية:  ا�ستفادة 
�س�رية؛  تبقى  الزيادة  هذه  اأن  غري  الأرا�سي؛  على 
ب�سبب تناق�س القيمة احلقيقية لتلك املبالغ، وتناق�س 

مقدرة النا�س على تلبية املطالب املالية املتزايدة.

•الرثوة ممثاَّلة يف نق�د �سائلةميا�سري التجار واأول� النعمة والرتف2 الرثوة 	 هذه  جعل  الأ�سعار  ارتفاع  خ�سارة:  حتقيق 
مقدارها  يتناق�س  كما  احلقيقية،  قيمتها  تتناق�س 

ب�سبب الإنفاق على املعي�سة.
ط� احلال من التجارالباعة واأ�سحاب احلرف3 •مت��سِّ فاإنهم 	 الأ�سعار  ارتفاع  ب�سبب  لكن  املداخيل:  ارتفاع 

حافظ�ا على م�ست�ى املعي�سة ال�سابق.
فقراء الزراعاأ�سحاب الفالحة واحلرث4

+ اأثرياء الزراع
• ر من الغالء؛	 فقراء الزراع: ت�سرُّ
• اأثرياء الزراع: تعظيم ثرواتهم.	

•اأ�سحاب املرتبات الثابتةالعلماء وطالب العلم واجلند5 ارتفاع 	 ب�سبب  اأح�الهم؛  �ساءت  حيث  �سديد:  �سرر 
اأ�سعار ال�سلع واخلدمات ب�سكل ل يتنا�سب مع مداخيلهم 

الثابتة اأو املحدودة.
العمالالأجراء واحلمال�ن واخلَدم6

اأ�سحاب الأج�ر املنخف�سة 
• ي�جد 	 مل  حيث  الكثري؛  منهم  مات  الغالبية:  ر  ت�سرُّ

ال�احد منهم اإل بعد بحث وعناء؛
• فاإن 	 تناق�س؛  عددهم  اأن  ب�سبب  البقية:  اأج�ر  زيادة 

اأج�ر َمن بقي زادت.

ل�ن الذين ل دخل لهم من اأهل اخل�سا�سة وامل�سكنة7 املت�س�ِّ
عمل اأو ثروة

• م�ت معظمهم ج�عًا وبردًا، ومل يبق منهم اإل القليل.	

معاجلة الأزمة القت�سادية: يرى املقريزي اأن النق�د التي تك�ن اأثمانًا للمبيعات وقيمًا لالأعمال هي الذهب والف�سة فقط؛ لكن النظام   -3
النقدي عرف تط�رات بعد الأزمة اأدى اإىل زيادة الأ�سعار زيادة كبرية على النح� التايل:

جدول 3: النظام النقدي قبل االأزمة االقت�صادية وبعدها
بعد الأزمة القت�ساديةقبل الأزمة القت�سادية

اختاللت نقديةدينار ذهبي = 24 درهمًا من الف�سة
كرثة الفل��س النحا�سية املتداولةالدرهم الف�سي = 140 درهمًا فل��سًا

ولعالج هذا الرتفاع يف الأ�سعار اقرتح املقريزي ما يلي:
�سرورة الع�دة اإىل نظام النقد الطبيعي: الع�دة اإىل نظام املعدنني Bimetallism )الذهب والف�سة( مع تثبيت قيمة النق�د؛ 
كميتها  يف  حمدودة  تك�ن  الفل��س  والدراهم  النقدي،  العر�س  اأ�سا�س  هي  الف�سية  والدراهم  الذهبية  الدنانري  فيه  تك�ن  حيث 

وُت�ستخدم يف ت�سهيل عملية املبادلت ذات القيم ال�سغرية؛
�سبط الإ�سدار النقدي: اإذا كانت النق�د ُتدفع مقابل �سلعة اأو خدمة؛ فاإن الأ�سعار يف هذه احلالة تك�ن يف م�ست�اها العادي، وميكن 

التعبري عن هذا باأن اإ�سدار النق�د مرتبط بالإنتاج ال�طني.
ولعّل ذلك ين�سجم مع اقرتاح رئي�س ال�زراء املاليزي ال�سابق "مهاتري حممد" يف وقت �سابق؛ باعتماد الدول الإ�سالمية على نظام 
الدينار الذهبي والدرهم الف�سي كعملتني للدول الإ�سالمية، وين�سجم حاليًا مع ت��سيات اخلرباء لحت�اء الأزمة املالية العاملية 

ب�سرورة الربط بني القت�ساد احلقيقي والقت�ساد املايل!
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خامتة

ُتعترب التجارب التاريخية مادة خام لإدارة الأزمات وال�ستفادة منها؛ لأن ال�ق�ف على اأ�سباب تفاقم الأزمات القت�سادية يف فرتات �سابقة 
ه� خط�ة نح� اإمكانية عالج الأزمات احلالية وامل�ستقبلية!

ئة، و�سعف  ول �سك اأن ا�ستقراء الأزمات من منظ�ر املقريزي يك�سف اأ�سبابها احلقيقية التي تكمن يف الف�ساد وال�سيا�سات احلك�مية ال�سيِّ
عنا�سر الإدارة كالتخطيط و�س�ء اختيار الكفاءات الب�سرية، واإهمال املتابعة والرقابة، وتزيد الأزمة �س�ءًا من خالل الإفراط يف اإ�سدار 
النق�د الئتمانية. واإذا تزامنت هذه الع�امل كلها مع حدوث املجاعة؛ ف�س�ف ي�ؤدي ذلك اإىل درجة عالية من الت�سخم، وتفاقم ب�ؤ�س الفقراء 

واإفقار البالد. ولعل ذلك ه� ما ُي�سار اإليه الفكر احلديث يف علم اإدارة الأزمات!
واإنه من غري املُن�سف اأْن ُيعترب الفكر القت�سادي ظاهرة اأوربية بحتة تبداأ من املجتمع الي�ناين والروماين )القرن 5 قبل امليالد( وتنتهي 
يف املجتمعات الأوربية الغربية حيث بداية ظه�ر املدار�س القت�سادية )القرن 18 امليالدي(، مع جتاوز جمِحف للرتاث العربي والإ�سالمي 

يف املجالت القت�سادية خالل الع�س�ر ال��سطى )500م-1500م(!
بق عليها؛  ولقد تبنياَّ لنا اأن احل�سارة العربية والإ�سالمية متلك من الأفكار القت�سادية ما يف�ق تلك الآراء الغربية؛ بل كان لها ف�سل ال�ساَّ
حيث ُتعترب اإ�سهامات املقريزي رائدة وذات اإ�سافة هامة ب�َسبقه لأ�سحاب النظرية النقدية والنظرية الكينزية؛ من خالل اهتمامه بتحليل 

ل الدولة يف حال وج�د الأزمات القت�سادية! ال�سيا�سة النقدية واأثرها يف القت�ساد ال�طني، ومطالبته بتدخُّ

زمات اإلنذار
ٔ
سباب اال

ٔ
زمات ا

ٔ
زمات مظاهر اال

ٔ
 استعادة النشاط احتواء اال

حدوث المجاعة 
انتشار األوبئة 
موت كثير من 

الناس
انتشار السرقة 

والنهب
خروج العامة على 

الحكام

سوء اختيار الكفاءات
سوء التخطيط

االحتكار
غالء إيجار أراضي 

الزراعة
عدم االهتمام 
بمصالح الرعية

ضعف المتابعة 
والرقابة

قلة الناتج الزراعي
التضخم

اختالف القيم
المجاعة

انتشار السرقة
انتشار األوبئة 
انتشار التلوث
انتشار الرشوة
موت الناس

االهتمام بمشروعات 
الري

تعيين الكفاءات
التخطيط

مقاومة االنحراف
إزالة الملوثات
عمارة البالد

اإلصالح النقدي 
واالقتصادي

الزراعة
الصناعة

ثبات األسعار
االستقرار
األمن

رجوع القيم

 الدروس المستفادة

أعمروا األرض
اهتموا بالصناعات والحرف

ثات أزالوا الملوِّ
وضعوا التشريعات لضبط القيم 

األخالقية
راقبوا النقد

خططوا لألزمات
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التعدد  معنى  يفهم�ا  انتقادات عديدة ممن مل  الزوجات  تعدد  فكرة  ت�اجه 
واحلكمة منه يف الإ�سالم، بل اأن منهم من جتّراأ ودعا اإىل منع التعدد، فكان 
اأن تبّنت عدد من الدول العربية والإ�سالمية ق�انني تعيق وتعرقل التعدد، بل 
اأن عددا  التعدد ومنعه يف دولته، وما ميز هذه الدول ه�  اأن منها من حرم 
منها ا�ستهر بزيادة ن�سبة العن��سة فيه، وعزوف ال�سباب عن الزواج، وازداد 
فقرا  اأنتج  ما  جدا،  رهيب  ب�سكل  الطالق  ن�سب  وتزايدت  الأ�سري،  التفكك 
هذا  كل  ف�ق  املدر�سي،  الت�سرب  ن�سبة  وارتفاع  التعليم  ن�سبة  وتراجع  مدقعا 
وذاك �ساع يف هذه املجتمعات زنا املحارم وال�سذوذ اجلن�سي والنحراف بكل 

اأ�سكاله.
الذي ي�ؤملني اأكرث اأن اأ�سمع اأن اأرامل ومطلقات تبعن �سرفهن من اأجل اإطعام 
تعمل  وهي  للتحر�س  تتعر�س  من  الن�ساء  من  اأن  اأكرث  ي�ؤمل  والذي  اأبنائهّن، 
من اأجل اإطعام اأبنائها يف اأعمال تزيد من معاناتها بعد اأن غاب الرجل عن 

الأ�سرة.
العازبات  الأمهات  عن  يتكلم  اأ�سبح  املجتمع  اأن  ت�سمع  اأنك  اأكرث  يفزع  وما 
على  عائالتهن  حلث  منحة  لإعطائهن  ق�انني  ت�سن  بل  عاديا،  الأمر  وكاأن 
عدم التخل�س منهن وطردهن من البيت، لكن عندما تتحدث اأنت عن التعدد 
وكاأنك ارتكبت جرمية اأو كبرية من الكبائر، متنا�سني متاما اأن هذا جزء ل 

يتجزاأ من النظام الجتماعي الإ�سالمي، الذي اهتم بحفظ الن�سل.
دع�نا نتاأمل يف فكرة التعدد وما ميكن اأن يجني املجتمع من تطبيق ح�ساري 

لها:
• اأكرث من امراأة واحدة، فه� بهذا ال�سكل 	 اإن الذي يعدد يتحمل نفقات 

يكفل امراأة ويخفف عن عائلتها نفقاتها، وهذا وجه من اأوجه الت��سعة 
على النا�س.

• اإذا كانت املراأة اأرملة وكان لها اأولد فهي ت�سمن اأن ينفق هذا الرجل 	
وامل�سرب  املاأكل  اأولدها ما يكفل لهم حياة كرمية ت�سمن  عليها وعلى 

وامل�سكن وامللب�س والعالج وحتى التعليم.
• اإن ورثة املعدد عبارة عن عائالت ترث من �سخ�س واحد فتنتقل الرثوة 	

منه اإىل عدد من الأفراد ما يعني ت��سع عدد امل��سرين يف املجتمع، ما 
ي�سمن ت�زيعا عادل للرثوة )عن طريق املرياث( حتى ل تبقى مكد�سة 

يف يد واحدة.
• ثم اأن التعدد ي�سمن متا�سك الأ�سرة ما يعني ا�ستقرارا اأكرب يف املجتمع، 	

وعالج اآفة التفكك الأ�سري التي دمرت املجتمع.
• اإن التعدد ي�سمن يف العائالت التي ي�سملها �سلطة اأب�ية �سرورة ل�سمان 	

من� مت�ازن للطفل يف اأ�سرة متما�سكة.
• يف 	 انت�سارا  جتد  التي  اجلرائم  اأثار  من  املجتمع  يقي  التعدد  اأن  ثم 

املجتمعات املتفككة، فاأ�سرة املطلقة اأو الأرملة التي جتد رجال ي�سرتها 
تك�ن  ول  للمجرمني،  م�ستلة  تك�ن  لن  ال�سرع  اأمر  كما  اأولدها  وي�سرت 

م�سدرا لالنحراف اخُللقي.

• على 	 اخلطرية  واآثارها  العن��سة  به  ن�اجه  اأن  ميكن  اأ�سل�ب  اأف�سل  اإن 
اجتماعية  رعاية  للمراأة  ي�سمن  الذي  التعدد،  ه�  واملجتمع  الأ�سرة 
اأن�ثتها  على  اعتداء  من  فيه  وما  للعمل  ت�سطر  اأن  دون  خا�سة، 

وخ�س��سيتها.
َفاْنِكُح�ا  الَيَتاَمى  يِف  ُتْق�ِسُط�ا  َل  اأَْن  ِخْفُتْم  تعاىل:)َواإِْن  ق�له  يف  املتاأمل  اإن 
باأبعاد  يتعلق  الأمر  اأن  يدرك  َوُرَباَع(  َوُثاَلَث  َمْثَنى  �َساِء  النِّ َن  مِّ َلُكْم  َطاَب  َما 
اقت�سادية واجتماعية وحتى نف�سية يبتغى من وراء التعدد حتققها يف املجتمع 
و�سمان من�ه ب�سكل مت�ازن، بل اأن هذه الآية هي اأرقى اأ�سل�ب يحمي الأ�سرة، 

ومن خاللها اليتيم.
التعدد  ويحارب�ن  يعار�س�ن،  م�سلمة  اأو  م�سلما  جتد  اأن  العار  من  األي�س  ثم 
لزواج  قان�ن  اعتماد  على  تقدم  اأوروبا  اأن  حني  يف  لذعا  انتقادا  وينتقدونه 
�سمن  من  ويعتربونه  انتقاد،  اأي  منهم  يجد  ل  الأمر  هذا  اإن  بل  املثليني، 
نف�س  لكل  ومقزز  الب�سرية  للفطرة  خمالف  اأنه  رغم  ال�سخ�سية  احلريات 

طاهرة.
اأخ�سى ما اأخ�ساه اأن ي�سبح لل�سذوذ قان�ن يحميه بعد اأن و�سعنا ق�انني تعرقل 
الطّيب، وجترمي  باب احلالل  ت�سييق  بعد  اإىل احلرام  النا�س  وتدفع  التعدد 
اأنهم قّدم�ا  اإىل ما حرم اهلل، بل  اأيديهم  املعّددين الذين تعّفف�ا، ومل متتد 
ومطلقات  واأيتام  اأرامل  بعائالت  لهم  تكفُّ خالل  من  واملجتمع  للدولة  خدمة 
اأن تك�ن عبئا على عاتق الدولة ل تكفيها خزائن قارون  وع�ان�س كان ميكن 

ول كن�ز الفاتيكان.
اإنني اأ�سيد بعدد من مناطق بلدي التي مازالت العادة فيها اأن يتزوج الرجل 
القادر على الأقل زوجتني، وترّبت بناتها على القب�ل تلقائيا بالزوجة الثانية، 
واأعيب على اأنا�س ي�سهدون اأن ل اإله اإل اهلل واأن حممدا ر�س�ل اهلل يحارب�ن 
فكرة التعدد وي�سكت�ن بل ي�سجع�ن العالقات املحرمة التي دمرت جمتمعاتنا.
باعتماد  يطالب�ن  بالدنا  الربملانيني يف  ي�سخر اهلل عددا من  باأن  نحلم  اإننا 
قان�ن ومنحة ت�سجع على التعدد ليك�ن اأف�سل اأداة للتكفل بالأرامل واملطلقات 
ورعاية الأيتام يف و�سط اأ�سري اآمن وم�ستقر، ع��س اأن ي�سادق�ا على قان�ن 
والفاح�سة يف جمتمع  الرذيلة  العازبات ما �سجع على  يعطي منحا لالأمهات 

اأراد له اأعداوؤه اأن يتفكك من خالل �سرب الأ�سرة يف مقتل.
لكم �سعبكم بتمثيله ل�سّن ق�انني يف البلد ت�سهم يف تنميته وا�ستقراره  فيا من وكاَّ
املقناَّ  التعّدد  لت�سهيل  املجال  افتح�ا  )الأ�سرة(،  الأ�سا�سية  خليته  وحماية 
املبني على اأ�س�س �سرعية �سليمة، ت�سمن ال�ستقرار القت�سادي والجتماعي 
لالأ�سرة اجلزائرية، ع��س اأن يبقى عدد كبري من الرجال يعددون يف اخلفاء 
خ�فا من التبعات القان�نية ونظرات املجتمع الذي اأ�ساء فهم التعدد واأ�سبح 

يف نظر العديد منهم جرمية ل تغتفر...

الدكت�ر فار�س م�سدور
اأ�ستاذ حما�سر

جامعة �سعد دحلب البليدة
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ال�صيا�صات املالية
يف ع�رص عمر بن اخلطاب )13-23هـ(

] ال�صدقات واجلزية[
عامر حممد نزار جلع�ط

ماج�ستري يف القت�ساد الإ�سالمي
احلمد هلل الكرمي ال�هاب، وال�سالة وال�سالم على �سيدنا حممد واآله ومن كان 
معه من الأ�سحاب، ومن �سار على دربهم باجلهر ويف الغياب، فنال بالدنيا حياة 
اأ�ساب، و وقاه اهلل يف الآخرة �س�ء العقاب، و�سعد يف اجلنة  طيبة رخاء حيث 
بحرير الثياب، وبارد ال�سراب، و�سحبة اأئمة املحراب، كاأمري امل�ؤمنني عمر بن 
اخلطاب، وفيما يلي قب�س من �سيا�ساته املالية نزحزح بها عن الأعني ال�سراب 

ونرتقي بالت�كل املقرتن بالأ�سباب:
)1( مورد ال�صدقة: 

�سار عمر بن اخلطاب ر�سي اهلل عنه على نهج ر�س�ل اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم 
، حيث نظم م�ؤ�س�سة الزكاة وحر�س على اأم�الها كاأمانة يف يد م�ظفي امل�ؤ�س�سة، 

واأر�سل العمال جلباية مال الزكاة يف اأرجاء البالد املفت�حة.
ولقد اأنكر على عامل من عمال ال�سدقة اأخذه �ساة كثرية اللنب ذات �سرع عظيم 
حيث تروي  ال�سّيدة اأم امل�ؤمنني عائ�سة ر�سي اهلل عنها اأنها قالت: ُمّر على عمر 
�ساًة حافاًل  ذات �سرع عظيم. فقال عمر: ما هذه  ال�سدقة فراأى فيها  بغنم 
ال�ساة؟ فقال�ا: �ساة من ال�سدقة فقال عمر ر�سي اهلل عنه: ما اأعطى هذه اأهلها 

وهم طائع�ن، ل تفتن�ا النا�س ل تاأخذوا حزرات  امل�سلمني نّكُب�ا عن الطعام . 
ولقد اأخذ ر�سي اهلل عنه من الركاز اخلم�س، وحر�س على ت�سغيل اأم�ال اليتامى 
لئال تذهب مع تعاقب الأع�ام بالزكاة، وكان ر�سي اهلل عنه يق�ل ) اجّتروا يف 
عنده  كان  بنف�سه حيث  ذلك  وفعل عمر   ،    ) الزكاة  تاأكلها  ل  اليتامى  اأم�ال 
مال ليتيم فاأعطاه للحكم بن اأبي العا�س الثقفي ليتجر به، اإذ اإنه مل يجد وقتًا 
الربح وفريًا من ع�سرة  باأم�ر اخلالفة، وعندما �سار  للتجارة وذلك لن�سغاله 
اآلف درهم اإىل مائة األف �سك عمر يف طريقة الك�سب وملا علم اأن التاجر ا�ستغل 
الربح  اأن  املال حيث اعترب  راأ�س  الربح وا�سرتد  بُعمر رف�س جميع  اليتيم  �سلة 

خبيثًا.
وكان من بني امل�ظفني الذين اأ�سرف�ا على م�ؤ�س�سة الزكاة اأن�س بن مالك ، ومعاذ 
بن جبل  ، و�سفيان بن عبد اهلل  حيث كان الأخري واليًا على الطائف فكان يجبي 

زكاتها. 
)2(  مورد اجلزية: 

اجلزية يف القت�ساد الإ�سالمي : هي فري�سة مالية �سن�ية من�عة ت�ؤخذ من غري 
امل�سلمني ب�سروط حمددة وملنافع متبادلة.

الذين  الذمة  اأهل  يقدمها  التي  املالية  امل�ساهمة  فهي   : اجلزية  طبيعة  واأما 
به  يتمتع�ن  وما  زكاة  من  امل�سلم�ن  ي�ؤديه  ما  مقابل  الإ�سالم،  بلد  يف  يعي�س�ن 
عن  الدولة  عجزت  فاإن  حماية  من  به  يتمتع�ن  ما  وكذلك  القتال،  من  اإعفاء 

حمايتهم فال ت�ؤخذ منهم اجلزية.
ا�ست�سار عمر بن اخلطاب ر�سي اهلل عنه ال�سحابة اأياأخذ اجلزية من املج��س  
�سلى  اهلل  ر�س�ل  اأن  عنه  اهلل  ر�سي  ع�ف  بن  الرحمن  عبد  اأخربه  ثم  ل؟  اأم 
اهلل عليه و�سلم )اأخذ اجلزية من جم��س َهجر( . فاأخذها عمر من اأهل �س�اد 

العراق وجم��س فار�س مما اأدى اإىل زيادة امل�ارد منهم لبيت املال. 
يف  ينظر  كان  بل  امل�سلمني  مال  بيت  ح�سيلة  زيادة  الفاروق  هدف  يكن  ومل 
املال  دفع  ياأخذوه مبقابل  اأن  ينبغي  الذي  وحقهم  الجتماعية  النا�س  اأح�ال 

ومما يدلل على ذلك:
• اإ�سقاط اجلزية: 	

اأ�سقط عمر ر�سي اهلل عنه اجلزية عن �سيخ كبري  �سرير يف ب�سر 
عندما راآه ي�ساأل النا�س، ثم فر�س له من بيت املال ما يع�له ، روى 
اأب� ي��سف ب�سنده اأن عمر بن اخلطاب ر�سي اهلل عنه مر بباب ق�م 
وعليه �سائل ي�ساأل - �سيخ كبري �سرير الب�سر- ف�سرب ع�سده من 
خلفه وقال: من اأي اأهل الكتاب اأنت ؟ فقال يه�دي. قال فما اأجلاأك 
اإىل ما اأرى ؟ قال: اأ�ساأل اجلزية واحلاجة وال�سن. قال: فاأخذ عمر 
بيده وذهب به اإىل منزله فر�سخ  له ب�سيء من املنزل، ثم اأر�سل اإىل 
اأن�سفناه  ما  اهلل  ف�  بائه،  و�سر  هذا  اأنظر  فقال:  املال  بيت  خازن 
للفقراء  اإمنا ال�سدقات  الهرم }  ناأكل �سبيبته، ثم نخذله عند  اإن 
اأهل  من  امل�ساكني  من  وهذا  امل�سلم�ن  هم  والفقراء   } وامل�ساكني 

الكتاب، وو�سع عنه اجلزية وعن �سربائه.
 وكذلك فعل عندما مّر يف ال�سام بق�م جمذومني حيث اأمر اأن ُيعط�ا 
من الق�ت بانتظام ، فالدولة الإ�سالمية ل تر�سى بظاهرة الت�س�ل، 

وعليها عالج تلك الظاهرة وكفاية م�اطنيها، و�سمان عزتهم.
• رد اجلزية اإىل اأهلها:	

قام امل�سلم�ن برد اجلزية اإىل اأهلها عند تعذر حمايتهم ، كما حدث 
ذلك مع اأبي عبيدة بن اجلراح ر�سي اهلل عنه عندما ح�سد الروم 

جم�عهم، على احلدود ال�سمالية للدولة الإ�سالمية، وكتب اإليهم: 
ا�سرتطتم  واأنكم  اجلم�ع  من  لنا  بلغنا  قد  لأنه  اأم�الكم  عليكم  رددنا  )اإمنا 
اأخذنا منكم  واإنا ل نقدر على ذلك، وقد رددنا عليكم ما  اأن مننعكم  علينا 
فلما   ) عليهم  اهلل  ن�سرنا  اإن  وبينكم  بيننا  كتبنا  وما  ال�سرط،  على  ونحن 
قال�ا ذلك لهم وردوا عليهم اأم�الهم التي جبيت منهم قال�ا ردكم اهلل علينا 
ون�سركم عليهم، فل� كان�ا هم ما ردوا علينا �سيئًا واأخذوا كل �سيء بقي لنا 

حتى ل يدع�ا �سيئًا.
ويّبني فعل اأبي عبيدة ر�سي اهلل عنه اأن امل�سلمني عند �سروطهم، واإن كانت 
تنفيذ تلك ال�سروط ت�ؤدي اإىل خ�سارتهم يف م�اردهم املالية فهم ل ي�ؤخذون 

اإل احلق.
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أخرجه مالك في الموطأ كتاب الزكاة، باب النهي عن التضييق على الناس في الصدقة ص163. . 1
ْرع يَْحفِل َحْفالً وُحفُوالً وتََحفَّل واْحتَفَل اجتمع وَحفَلَه هو وَحفَّلَه وَضْرع حافِل أَي ممتلئ لبناً. لسان العرب جـ11 ص156.. 2 حافالً: مجتمعاً لبنها َحفََل اللَّبُن في الضَّ
حزرات المسلمين: أي خيار أموالهم. لسان العرب جـ4 ص156.. 3
يعني: األَُكولةَ وذواِت اللبن ونحَوهما أَي أَْعِرُضوا عنها وال تأْخذوها في الزكاة وَدُعوها ألَهلها. لسان العرب جـ1 ص770.. 4
الموطأ - كتاب الزكاة ص145 رقم 588 تفرد به مالك رحمه هللا. وهو الموافق لما أورده الترمذي عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول هللا صلى هللا عليه . 5

وسلم خطب الناس فقال: ) أال من ولي له يتيماً فليتجر به، وال يتركه حتى تأكله الصدقة( تفرد به الترمذي برقم 641.. األموال البن زنجويه جـ3 ص 99.
أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار اإلمام، المفتي، المقرئ، المحدث، راوية اإلسالم، أبو حمزة . 6

األنصاري الخزرجي النجاري المدني، خادم رسول r، وتلميذه، وآخر أصحابه موتا واُختلف في وقت وفاته سنة إحدى وتسعين أو اثنين وتسعين. عن سير أعالم النبالء 
جـ3 ص395.

معاذ بن جبل ابن عمرو شهد بدراً و أحداً والخندق والمشاهد كلها مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. وأرسله رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إلى اليمن وكان من علماء . 7
الصحابة أرسله. وتوفي في طاعون عمواس بالشام بناحية األردن سنة ثماني عشرة في خالفة عمر بن الخطاب، رضي هللا عنه، وهو ابن ثالث وثالثين سنة.

سفيان بن عبد هللا الثقفي، وكان قد ولي الطائف، وكان في الوفد أيضا الذين قدموا على رسول هللا r له روايات عن النبي صلى هللا عليه وسلم. عن الطبقات الكبرى . 8
البن سعد جـ 5 ص514. 

فقه الموارد العامة عامر محمد نزار جلعوط. .. 9
النفقات العامة في اإلسالم للدكتور إبراهيم يوسف ص65.. 10
َس الرجل صار منهم، وعقيدة المجوس في تقديس الكواكب والنار ودين قديم . 11 الَمُجوِسيَّةُ بالفتح نِْحلة، وهي كلمة فارسية والَمُجوِسيُّ منسوب إليها والجمع الَمُجوُس، و تََمجَّ

جدده وأظهره وهم القائلون: باألصلين النور والظلمة. الملل والنحل للشهرستاني من له ُشبه كتاب ص73 مختار الصحاح ص642، كذا المعجم الوسيط جـ2 ص629.
صحيح البخاري أبواب الجزية والموادعة جـ3 ص1151، سنن أبي داوود باب أخذ الجزية من المجوس جـ3 ص168 سنن الترمذي باب في ما جاء من أخذ الجزية . 12

من المجوس جـ4 ص147.
الخراج ألبي يوسف ص129.. 13
يعوله من ) أعال ( الرجل كثر عياله فأثقلوه.. 14
مجذومين: الَجْذم القَْطع َجَذمه يَْجِذمه َجْذماً قطَعه فهو جِذيم وَجذَّمه فاْنَجذم وتََجذَّم، والَجْذُم: سرعة القَْطع، ومنه يقال ) ُجِذَم ( اإلنسان إذا أصابه ) الُجَذاُم ( ألنه يقطع اللحم . 15

ويسقطه. لسان العرب جـ12 ص86 المصباح المنيرجـ 1 ص64. 
العهدة العمرية: ص18، للدكتور شوقي أبو خليل، اتحاد الناشرين السوريين ط3 2009.. 16
فتوح البلدان ص143 للبالذري، ألبي العباس أحمد بن يحيى البالذي و مؤسسة المعارف بيروت 1407هـ- 1987 مـ.. 17
بال نوط: أَي: بال َضْرب. لسان العرب جـ7 ص418.. 18
الخراج ألبي يوسف ص 125. . 19
 فصل الخطاب في سيرة عمر بن الخطاب لعلي محمد الصالبي ص360. . 20

مراجع البحث:

• حما�سبة العمال:	
لقد اتخذ عمر ر�سي اهلل عنه �سيا�سة املحا�سبة لعماله، فلم ُتن�سه كرثة الأم�ال اأن ي�ساأل عن م�سدرها، وباأي طريقة متت جبايتها، اإذ 
ل حتل العق�بات اجل�سدية من اأجل حت�سيل امل�ارد املالية، كما اأنه ل يحل تكليف م�اطني الدولة الإ�سالمية ما ل يتحمل�ن من اأعباء 
مالية، فيك�ن ذلك عني الظلم، وه� خمالف للعدالة التي اأمر بها الإ�سالم، ويف ذات ال�قت ه� دع�ة لأفراد الأمة اإىل طرق الف�ساد 

لكي يغط�ا ما عليهم من مال للدولة.
ومن الأمثلة التي تبني حما�سبة عمر لعماله اأنه عندما اأُتي عمر مبال كثري فقال: اإين لأظّنكم قد اأهلكتم النا�س، قال�ا: ل واهلل ما اأخذنا 

اإل عف�ا �سف�ا، قال: بال �س�ط ول ن�ط ؟ قال�ا: نعم، قال: احلمد هلل الذي مل يجعل ذلك على يدي ول يف �سلطاين.
 ومر عمر ر�سي اهلل عنه بطريق ال�سام وه� راجع يف م�سرية من ال�سام على ق�م قد اأقيم�ا يف ال�سم�س ُي�سب على روؤو�سهم الزيت فقال: 
ما بال ه�ؤلء؟ فقال�ا: عليهم اجلزية مل ي�ؤدوها، فهم يعذب�ن حتى ي�ؤدوها. فقال عمر ر�سي اهلل عنه: فما يق�ل�ن هم وما يعتذرون يف 

اجلزية ؟ قال�ا: يق�ل�ن: ل جند، قال: فدع�هم ل تكلف�هم مال يطيق�ن فاإين 
�سمعت ر�س�ل اهلل يق�ل: )ل تعذب�ا النا�س فاإن الذين يعذب�ن النا�س يف الدنيا يعذبهم اهلل ي�م القيامة( واأمر بهم فخلى �سبيلهم . 

• ال�سيا�سات املالية اجلديدة:	
تعامل عمر ب�سيا�سة مالية جديدة وهي ت�سعيف اجلزية يف حالت ا�ستثنائية، وا�ستفاد بزيادة امل�ارد املالية بذلك الت�سعيف، وحقق 
املق�سد العام من دفع اجلزية، حيث اإنه مل يقف عند حدود الت�سميات مع من رف�س دفع اجلزية من الن�سارى لك�نهم يرونها منق�سة 

ومذمة وهم بع�س عرب اجلزيرة فقام عمر باحت�اء تلك امل�سكلة ب�سيا�سة حكيمة حيث اأخذها منهم �سعفني على األ ي�سميها جزاء .





مقالت يف الهند�سة املالية الإ�سالمية

18   www.giem.info  

العبادات اإذن واملعامالت ِطلق

بالعل�م  امل�ستغلني  ن  مُتكِّ و�س�ابط  ق�اعد  و�سع  ال�سابق�ن يف  فقهاوؤنا  اجتهد 
م�سرتك؛  باإطار  اأذهانهم  يف  الفقهية  امل�سائل  �ستات  جمع  من  ال�سرعية 
وُتِعينهم على الجتهاد فيما َيِجد ويظهر من ح�ادث جديدة، فم�سائل الفقه 

كثرية متجددة بتجدد اأفعال املكلفني، لأن اأفعالهم هي م��س�ع علم الفقه.

بناء  يف  عليها  ل  ُيع�اَّ التي  الثالثة  الأعمدة  اأحد  الفقهية  الق�اعد  ومعرفة 
عقلية فقهية متزنة جمددة، والعم�دان الآخران هما: اأ�س�ل الفقه، ومقا�سد 

ال�سريعة.

يف  كلية  فقهية  اأ�س�ل  باأنها  الزرقا:  الأ�ستاذ  فها  عراَّ قد  الفقهية  والقاعدة 
التي  ت�سريعية عامة يف احل�ادث  اأحكاما  تت�سمن  د�ست�رية  ن�س��س م�جزة 

تدخل حتت م��س�عها.

واأ�سهرالق�اعد خم�ٌس يدور معظم اأحكام الفقه عليها، وهي: "ال�سرر ُيزال"، 
مة"، "امل�سقة جتلب التي�سري"، "اليقني ل يزول بال�سك"، "الأم�ر  "العادة حمكاَّ

مبقا�سدها"، وقد نظمها بع�س ال�سافعية فقال:

خم�ٌس مقررٌة ق�اعد مذهب... لل�سافعي فكن بها خبريا

مت...وكذا امل�سقٌة جتِلب التي�سريا �سرٌر ُيزال وعادٌة قد ُحكِّ

نا... والق�سَد اأخِل�س اإن اأردَت اأُج�را وال�سكُّ ل ترفع به متيقاَّ

الأغلب  مبني يف  كلي  اأمر  القاعدة  اأن  وال�سابط:  القاعدة  بني  الفروق  ومن 
على دليل، وجتمع حتتها فروعا من اأب�اب متعددة ومتفرقة، بخالف ال�سابط 
الذي ل يعتمد على دليل، وحيث ُوِجد دليل لل�سابط فيك�ن قاعدة، وه� يتعلق 

بباب معنياَّ من اأب�اب الفقه، فالقاعدة اأعم واأ�سمل من ال�سابط.

اأما  اأكرثها،  اأو  املذاهب  بني  عليها  متفق  الغالب  يف  القاعدة  فاإن  وكذلك 
ال�سابط فيخت�س مبذهب معني اإل ما ندر، بل منه ما يك�ن وجهة نظر فقيه 
اآخرون من نف�س املذهب. ومن  معني يف مذهب معني قد يخالفه فيه فقهاء 
اللغة" يف باب الطالق،  الفقهاءبـاأن"الطالق مبني على  ال�سابط ق�ل  اأمثلة 
ل به جاز ت�كيله، وجازت وكالته" يف باب  وق�لهم "َمن جاز ت�سرفه فيما ُي�كاَّ

ال�كالة، وق�لهم "الأميان مبنية على العرف" يف باب الأميان.

ومقا�سدها:"العبادات  ال�سريعة  من  امل�ستنبطة  الفقهيةالكلية  الق�اعد  ومن 
اإذن واملعامالت ِطلق".

العبادات اإذن
والعبادات جمع عبادة، وهي يف اللغة: الطاعة، والنقياد، واخل�س�ع، قال ابن 

الأثري: "معنى العبادة يف اللغة: الطاعة مع اخل�س�ع".

د  ويف ا�سطالح الفقهاء: قال �سيخ الإ�سالم زكريا الأن�ساري: "العبادة: ما ُتعبِّ
به ب�سرط النية ومعِرفة املعب�د".ولبيان الفرق بني العبادة والقربة والطاعة 
يق�ل ابن عابدين نقال عن �سيخ الإ�سالم زكريا الأن�ساري: "الطاعة: ِفْعُل ما 

َف على نيٍة اأو ل، ُعِرَف َمن َيْفَعُله لأجله اأو ل. والقربة: ِفْعُل ما  ُيثاب عليه، َت�قاَّ
ف على نيٍة. والعبادة:  ب اإليه به، واإن مل َيَت�قاَّ ُيثاب عليه بعد معرفة َمن ُيَتَقراَّ
وال�س�م،  اخلم�س،  ال�سل�ات  فنح�:  نيٍة.  على  ف  وَيَت�قاَّ ِفْعِله،  على  ُيثاب  ما 
وعبادة.وقراءة  قربة وطاعة  النية-  ف على  يت�قاَّ ما  ُكلِّ  ِمن  واحلج  والزكاة، 
قربة  نية-  على  ف  يت�قاَّ ل  مما  ونح�ها  وال�سدقة  والِعتق  وال�قف  القراآن 
ول  تعاىل- طاعة، ل قربة  اإىل معرفة اهلل  ي  امل�ؤدِّ وطاعة، ل عبادة.والنظر 

عبادة".

ى بـ"اأ�س�ل العبادات"، وهي ال�سالة  واملراد من العبادات يف القاعدة ما ُي�سماَّ
عبادات،  من  الأ�س�ل  بهذه  يلتحق  ما  وكذلك  واحلج،  وال�س�م  والزكاة 
ى فروعا لهذه العبادات، كاأحكام الطهارة، والأذان، واأن�سبة الزك�ات،  وُت�سماَّ

والعتكاف، والعمرة، وغريها.

والقيا�س ل يجري فيما ل يعقل معناه من العبادات وغريها؛ لأن القيا�س فْرٌع 
عن تعقل املعنى، فما ل يدرك معناه ل يجري القيا�س فيه.

باأن  الفقهاء  يق�ل  لذلك  ال�سارع،  باإذن  اإل  عبادة  تك�ن  ل  فالعبادة  ثم  ومن 
"الأ�سل يف العبادة التعبُّد اأو الت�قيف": ولكناَّ مرادهم "ال�ق�ف عند املحدود 
ه بحيث ل يتعداه  َد فيه ال�ق�ف عند ما َحداَّ ال�سرعي"، مبعنى اأن ال�سارع َق�سَ
ينايف  املعنى ل  املحدود، وهذا  بذلك  التعبد هلل  ال�سرعي  فاملق�س�د  املكلُف، 

القيا�س والتعدية.

م�سلم؛لأن  غري  الإطالق-  على  العبادات"  يف  قيا�س  "ل  باأنه  الق�ل  ولذلك 
"ل قيا�س يف التعبديات"، وهي التي ل يدرك لها معنى،  اأن يقال:  ال�س�اب 
واأما القيا�س يف العبادات فه� �سائغ؛لأن كل حكم �سرعي اأمكن تعليله يجري 
باأفعال  ت  ُخ�ساَّ التي  ال�سل�ات  بع�س  يف  ورد  ما  ذلك  فيه،ومثال  القيا�س 
بقيا�س  احلنابلة  قام  فقد  كالك�س�ف،  خم�س��سة،  هيئات  على  خم�س��سة 
فة  خم�ِّ اآيات  اأنها  بجامع   - الك�س�ف  �سالة  على  الدائمة  للزلزلة  ال�سالة 
للعباد ليرتك�ا املعا�سي ويرجع�ا اإىل طاعة اهلل تعاىل لك�سف الغمة - وذلك 

مع الت�قُّف عند الهيئة ال�اردة يف �سالة الك�س�ف بغري زيادة اأو نق�سان.

فلي�س املراد بالقيا�س يف العبادات: 

اإثبات . 1 ي�سح  فال  ال�اردة،  العبادات  عن  زائدة  عبادة  اإحداث 
يتم  فاإمنا  اآخر،  حج  اأو  �ساد�سة  ك�سالة  به،  مبتداأة  عبادة 
ابتداء  فاإنه ل يج�ز  بالراأي والجتهاد،  بالت�قيف ل  معرفتهما 

اإثبات العبادات بطريق القيا�س.
اأو اإثبات كيفياَّة خا�سة لتلك العبادات.. 2

املعامالت ِطلق
بحظرها  الن�س  ورود  عدم  �س�ى  ل�سحتها  ي�سرتط  ل  التي  املعامالت 

وحترميها.

م�سطفى عبد اهلل
باحث �سرعي يف املعامالت املالية
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ف معه  واملعامالت جمع معاملة، وهي م�سدرعاَمَل، يقال: عامل فالًنا: ت�سراَّ
يف بيع اأو غريه. وهي تفيد ا�سرتاك اأو تعاُمل بني اثنني اأو اأكرث. وُيطلق لفظ 
"املعامالت" باملعنى الأعم يف كتب فقه املذاهب املعتربة يف مقابل العبادات، 
من  ُيعد  املنافع  وتبادل  والعالقات  الت�سرفات  من  النا�س  بني  يقع  ما  فكل 
املعامالت، قال ابن عابدين احلنفي: واملعامالت خم�سة: املعاو�سات املالية، 

واملناكحات، واملخا�سمات، والأمانات، والرتكات.

اأ�سبح ُيطلق ب�سكل خا�س على املعامالت املالية، فال يدخل فيها فقه  ولكنه 
الأحكام  على  ُتطلق  املعامالت  التهان�ي:اإن  قال  ونح�ها،  والطالق  النكاح 
ال�سرعية املتعلقة باأمر الدنيا باعتبار بقاء ال�سخ�س؛ كالبيع وال�سراء والإجارة 

ونح�ها.

هذاِطلقالك. ويقال:افَعْل  َحالٌل،  اأي:�سيء  ف�سيءطلٌق  احلالل،  لق":  و"الطِّ

فات. ن �ساحُبه فيه من جميع الت�سرُّ اأي:َحالل.ويقال:الطلُق املطَلُق الذي يتمكاَّ

فالقاعدة ُت�ؤكد اأن الأ�سل يف املعامالت ه� احِلل، ويف ذلك يق�ل ابن القيم: 
اأو  البطالن  على  الدليل  يق�م  حتى  ال�سحة  واملعامالت  العق�د  يف  "الأ�سل 

التحرمي".

مر  الفقهاءعلى  اأن  املعامالت  يف  الفقهي  التط�ر  ر�سد  خالل  من  ويظهر 
املعامالت  عند  النا�س  يبتكره  ملا  بال�سحة  احلكم  يف  يت�قف�ا  مل  الع�س�ر 
يتابع�ن  ظل�ا  بل  اآخر،  ع�سر  اأي  عند  اأو  ال�سحابة  النب�ةاأو  اأيام  القائمة 
املعامالت والأعراف ال�سائدة يف تعامالت النا�س ويحكم�ن ب�سحة اأي معاملة 
د يف املجتمع ما مل تناق�س اأ�سال من الأ�س�ل ال�سرعية؛ ولذا تراهم يبيح�ن  جَتِ
بيع ال�فاء )وه� البيع ب�سرط اأن البائع متى رداَّ الثمَن َيُرد امل�سرتي اإليه املبيَع( 
وبيع ال�ستغالل )وه� بيع ال�فاء الذي ُي�سرتط فيه ا�ستئجاُر البائِع املبيَع من 
امل�سرتي، فه� مركب من بيع وفاء وعقد اإجارة( واأن�اعا كثرية من امل�ساركات 
ى ازدهار التجارة  التي مل تكن م�ج�دة يف فرتة التط�ر الفقهي الأول، وقد اأداَّ
الداخلية واخلارجية عرب الع�س�ر املختلفة اإىل وج�د اأدوات مالية وم�سرفية 
واحل�الة  وامل�ساربة  والقر�س  ال�ديعة  مثل  التجاري،  التط�ر  هذا  واكبت 

وال�سرف، وغريها.

واأ�سكاٍل من  وابتكار معامالٍت  ا�ستحداث  النا�س من  ول ميكن لأحٍداأن مينع 
العق�د اجلديدة بحجة اأنها مل َتِرد يف كتب الفقه امل�روثة، اأو اأنها لي�ست من 
العق�د امل�سماة، فاإنه ي�ؤدي اإىل الت�سييق واحلرج يف حياة النا�س، ول ُيلِزُمنا 
ومعامالت  لعق�د  ال�سابقني  الفقهاء  ت�س�ر  يف  حم�س�رين  نظل  اأن  ال�سرُع 
واختلفت  الع�سر  اأح�ال  تغريت  وقد  خا�سة  ع�س�رهم،  يف  كانت  معينة 
التجارة  يف  ملعامالت  اأن�اٌع  وظهرت  والجتماعية،  القت�سادية  الحتياجات 
وال�سناعة مل تكن يف وقتهم، واأ�سبحت مفرو�سة على امل�ست�ى العاملي.ومن 

ذلك عق�د البناء والت�سغيل ونقل امللكية ) )B.O.T فه� عقد جديد من عق�د 
�سيانة،  وعقد  اإجارة،  وعقد  مقاولة،  عقد  على:  ي�ستمل  احلديثة  املعامالت 
وعقد اإعادة امللك، فه� عقد متعدد متن�ع م�ستحدث من نتاج احلياة املعا�سرة 

ي�سهم يف تط�ير مرافق املجتمع املدين.

والتفعيل  بالتجديد  يق�م  اأن  الع�سر  فقيه  على  ال�اجب  من  اأ�سبح  ثم  ومن 
لأدوات الفقه الإ�سالمي ل�ستيعاب التط�ر ال�سريع يف احلقل املايل مبختلف 
الن�س��س  ا�ستثمار  باإعادة  ويك�ن  وال�ستثمارية...اإلخ.  امل�سرفية  قطاعاته 
للق�اعد الأ�س�لية يف ال�ستدلل وال�ستنباط مما يحقق �سد  ال�سرعية طبقا 

حاجة النا�س يف معرفة احلكم ال�سرعي يف معامالتهم.

وا�ستمال بع�س املعامالت على وجه من احلل اأو احلرمة ل يكفي ملنعها كلية، 
ن اأن يبذل اأق�سى جهده لبيان حكم املعاملةامل�ستحدثة  بل على الفقيه املتمكِّ
الفا�سدة-  البياعات  اأن  يرون  احلنفية  فقهاء  اأن  جند  ولذلك  وت�سحيحها؛ 
البدائل  اإيجاد  اأو ينبغي عليه  املف�سد.  ف�سادا �سعيفا- تنقلب جائزة بحذف 

املنا�سبة، فتغيري اخلطاأ يك�ن باإعطاء بديل له.

النا�س  ا�ستحدثه  ملا  مناق�ستهم  اأثناء  املتقدمني  الفقهاء  ق�ل  ورود  اأكرث  وما 
يف ع�س�رهم: "العقد اإذا اأمكن حمله على ال�سحة مل يحمل على الف�ساد". 
"والأ�سل ت�سحيح ت�سرفالعاقل ما اأمكن"."وما كان اأرفق بالنا�س فالأخذ به 

اأوىل; لأن احلرج مدف�ع". 

وهم بذلك ي�سريون اإىل منهج معريف فقهي متكامل ملن بعدهم من الفقهاء 
مبنية  املعامالت  لأن  النا�س؛  تتعلق مبعاي�س  مل�سائل  ودرا�ستهم  تناولهم  عند 
كتب  يف  وا�سحة  جلية  الإ�سارة  هذه  وتظهر  وامل�سالح،  العلل  مراعاة  على 
تخريج الفروع على الأ�س�ل، والتي ك�سف�ا فيها عن مدى عمق املنهجية املتبعة 

يف ال�ستنباط والتخريج.
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امل�صتقات املالية االإ�صالمية بني التنظري والتطبيق

عبداهلل " �سالح حممد " �سليمان اأب� م�سامح
ماج�ستري اقت�ساد اإ�سالمي

اإن امل�ستقات املالية يف القت�ساد ال��سعي تعترب منتجًا رائدًا من اأبرز منتجات 
التقليد  – و�سعيًا يف �سبيل  – كما يرى منظروها  التقليدية  املالية  الهند�سة 
وتدور يف  ت�سري  بل بع�س م�ؤ�س�ساتنا  بداأ بع�س علمائنا،  واملحاكاة )!!( فقد 
عن  والبحث  �سرعنتها،  على  العمل  �سبيل  يف  التقليدية  املنتجات  فلك  نف�س 
تخريجات وت�فيقات لها وك�س�ها بالث�ب الإ�سالمي بالتلفيق اأحيانًا وباحليل 

اأحيانًا اأخرى؛ لت�ؤدي الغاية نف�سها يف القت�ساد ال��سعي.

له  كان  املعا�سر  الإ�سالمية  املالية  الهند�سة  م�سطلح  فاإن  اآخر  �سعيد  ويف 
اأن بدايات تطبيق هذا امل�سطلح  اأننا جند  نظري يف فقهنا الإ�سالمي، حيث 
ترجع اإىل عهد قيام الدولة الإ�سالمية، وات�ساع جتارتها الداخلية واخلارجية 
معًا، وما نتج عن ذلك من �سرورة ابتكار واإبداع اأدوات مالية مطابقة لل�سرع 
الإ�سالمي، لت�سهيل عملية املبادلت، فظهرت بذلك كل من: ال�ديعة، والقر�س 
احل�سن، واحل�الة، وال�سرف، ... الخ، هذا ب�سكل عام، بينما جندم�سطلح 
الهند�سة املالية الإ�سالمية والتنظري لها كتخ�س�س اقت�سادي ترجع بدايته 
اإىل �ستينات القرن املا�سي، وذلك عندما اأخذ جمم�عة من العلماء والفقهاء 
والتنظيمية  الت�سريعية  وامل�ؤ�س�سات  للبن�ك  الت�سدي  عاتقهم  على  امل�سلمني 
ال�طنية القائمة على اأ�سا�س الفائدة، وامل�روثة اأ�ساًل من النظام القت�سادي 

وامل�سريف التقليدي الذي كان �سائدًا اآنذاك.

امل�ستقات  واقع  على  ال�س�ء  ليلقي  البحث  هذا  جاء  وذاك  هذا  بني  وت�فيقًا 
هذه  ويف  الإ�سالمية،  املالية  الهند�سة  منتجات  من  كمنتج  الإ�سالمية  املالية 
ال�رقات �سنجلي هذه املنتجات باملقارنة مع نظريتها التقليدية واخلل��س اإىل 
راأي وا�سح فيها، وكل ذلك من خالل مبحثني اثنني، ويف كل مبحث عدد من 

املطالب كالتايل:

1: املبحث الأول: امل�ستقات املالية التقليدية، مفه�مها ون�ساأتها.
 ،)Derivatives( اإن ج�هر الأدوات املالية املهند�سة واملبتكرة ه� امل�ستقات
 ،)Financial Derivative Instruments( امل�ستقة  املالية  الأدوات  اأو 
املبجث  هذا  ويف  عدة،  واأن�اع  ف�ائد  لها  اأدوات  باأنها  اأن�سارها  يرى  والتي 
�سنتعرف على هذه الأدوات من حيث املفه�م، والن�ساأة، والأن�اع، ودورها يف 
اإدارة املخاطر اأو �سنعها، وكذا دورها يف التح�ط من املخاطر، وحكم ال�سرع 

الإ�سالمي فيها.

1-1: املطلب الأول: مفه�م امل�ستقات املالية التقليدية:
• 	:)Financial Derivatives(امل�ستقات املالية

 Financial( الجنليزي  للم�سطلح  ترجمة  املالية  امل�ستقات 
بد  ل  املالية  امل�ستقات  مفه�م  على  وللتعرف   ،)Derivatives
من الطالع على جملة مما كتبه الباحث�ن ح�ل مفه�مها، ومن 

اأهم تلك التعريفات ما يلي:
• 	 Bank of International( الدويل  الت�س�يات  بنك  تعريف 

الدويل  النقد  ل�سندوق  التابع   )Settlements
عرفها  حيث   IMFInternational Monetary Fund
املالية حمل  الأ�س�ل  اأ�سعار  تت�قف قيمتها على  " عق�د  باأنها: 
الأ�س�ل،  يف  املال  لأ�سل  ا�ستثمار  تتطلب  ل  ولكنها  التعاقد، 
وكعقد بني طرفني على تبادل املدف�عات على اأ�سا�س الأ�سعار اأو 
اأي انتقال مللكية الأ�سل حمل التعاقد والتدفقات  الع�ائد، فاإن 

النقدية ي�سبح اأمرًا غري �سروري ")1 (.

• الق�مية  	 املحا�سبة  لنظم   ( ال�ستثمارية  املجم�عة  وعرفتها 
SNA( )System National Accounts Group( ب�س�رة 
باأداة مالية  ترتبط  " اأدوات مالية  باأنها:  وتف�سياًل،  اأكرث دقة 
معينة اأو م�ؤ�سر اأو �سلعة، والتي من خاللها ميكن �سراء اأو بيع 
املخاطر املالية يف الأ�س�اق، اأما قيمة الأداة امل�ستقة فاإنها تت�قف 
خالف  وعلى  التعاقد،  حمل  امل�ؤ�سرات  اأو  الأ�س�ل  اأ�سعار  على 
اأدوات الدين فلي�س هناك ما يتم دفعه مقدمًا ليتم ا�سرتداده، 
ولي�س هناك عائد م�ستحق على ال�ستثمار، وت�ستخدم امل�ستقات 
والتح�ط،  املخاطر،  اإدارة  وت�سمل  الأغرا�س،  من  لعدد  املالية 

واملرابحة يف الأ�س�اق، واأخريًا امل�ساربة ")2 (.

كانت  ما  اإذا  اأنه  وه�  الأهمية،  يف  غاية  م�ساألة  عن  يك�سف  التعريف  وهذا 
امل�ستقات ت�ستخدم يف اإدارة املخاطر، اإل اأنها تت�سم بقدر كبري من املخاطرة؛ 
ولذلك فاملتعاقدان وهم طرفا العقد اأحدهما بائع للمخاطرة والآخر م�سرت 
يف  الرغبة  لديها  جهة  اأو  ما  �سخ�س  ب�ج�د  بع�سهم  عنه  يعرب  ما  وه�  لها، 
التخل�س من املخاطر اأو تقليلها، واآخرون على ا�ستعداد لتحمل املخاطر اآملني 

احل�س�ل على ثمن املخاطرة اأو ما ي�سمى مبكافاأة املخاطرة.

التعر�س  حيث  املخاطرة،  مع  التعامل  يف  الإ�سالمي  املنهج  يتمايز  وهنا 
للمخاطر غري مق�س�د بذاته، واإمنا تطبيقًا لقاعدة الغرم بالغنم اأو اخلراج 
بال�سمان، وفق قاعدة را�سخة يف ت�زيع الأرباح واخل�سائر، واإن كان ال�سمان 
اأننا جنده  اإل  الإ�سالمي،  املايل  املنهج  عليه يف  واملحث�ث  املق�س�د  من غري 
يتمايز اأي�سًا عن نظريه التقليدي يف اأنه ل يقبل �سرعًا من طالبه اإل على �سبيل 

التربع بال اأجر ول ثمن.

• امليزانية، 	 خارج  بفقرات  تتعلق  مالية  عق�د  باأنها   " فت  وعرِّ
وتتحدد قيمتها بقيم واحد اأو اأكرث من امل�ج�دات اأو الأدوات اأو 

امل�ؤ�سرات الأ�سا�سية املرتبطة بها ")3 (.

احللقة )1(
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لأنها واإن كانت تن�سئ التزامًا تبادليًا م�سروطًا اإل اأنها ل تت�سبب يف اأي تدفق 
نقدي مبدئي ) ا�ستثمار مبدئي ( اأو اأنها وه� الأغلب تت�سبب يف تدفق نقدي 
الأ�سلية ) يقابلها  اأو  الأولية  املالية  الأدوات  ن�سبيًا وذلك على خالف  �سئيل 
والتي  امليزانية  �سلب  يف  تدرج  اأو  تظهر  التي  الأدوات  تلك  ت�سمل   ) امل�ستقة 
يرتتب على اقتنائها حدوث تدفق نقدي يتخذ �س�رة مدف�عات نقدية ي�سددها 
من يرغب يف متلكها اأو حيازتها، يقابلها مقب��سات نقدية يح�سل عليها من 
انتهاء  لدى  اأو  بيعها  عند  اإما  عادة  اإطفاوؤها  يتم  كما  ي�سدرها،  اأو  يبيعها 
اأدوات  اأو  الدين  اأدوات  من  وغريها  وال�سندات  الأ�سهم  اأمثلتها  ومن  اأجلها، 

امللكية.

• فت " اأنها عبارة عن عق�د فرعية تبنى اأو ت�ستق من عق�د اأ�سا�سية 	 وعرِّ
لأدوات ا�ستثمارية ) اأوراق مالية، عمالت اأجنبية، �سلع ... الخ( لين�ساأ 
عن تلك العق�د الفرعية اأدوات ا�ستثمارية م�ستقة، وذلك يف نطاق ما 
 FIANCIAL  ENJINEERINGاملالية بالهند�سة  عليه  ا�سطلح 

.)4("

لها مدة زمنية  يك�ن  العق�د  تلك  باأن  واأ�ساف:  التعريف  بع�سهم هذا  وذكر 
العقد  اإىل �سعر و�سروط معينة يتم حتديدها عند حترير  حمددة بالإ�سافة 

بني طريف البائع وامل�سرتي)5 (.

• فت " باأنها ن�ع من العق�د املالية التي ت�ستق قيمتها من قيمة اأ�سل 	 وعرِّ
اأو  اأو ال�سندات  اأو املرتبط كالأ�سهم  اآخر يطلق عليه الأ�سل الأ�سا�سي، 
وعق�د  الآجلة،  والعق�د  امل�ستقبليات،  عق�د  اأ�سكالها  اأبرز  ومن  ال�سلع، 
املقاي�سة، وعق�د اخليارات، وغريها من العق�د املالية ذات اخل�سائ�س 

املماثلة ") 6(.

املفاهيم  من  جملة  ن�ستخل�س  فاإننا  الآنفة  املتعددة  التعريفات  خالل  ومن 
واملالمح التي يتحدد بها مفه�م امل�ستقات املالية)7 (:

اأنها عق�د مالية، مبعنى اأن جميع مفرداتها عق�د، ولي�س منها ت�سرفات . 1
اأحادية.

اأن جميعها جتري ت�س�يتها يف تاريخ م�ستقبلي، ولي�س منها ما ينجز يف . 2
الأ�س�اق احلا�سرة.

�سغريًا . 3 مبدئيًا  مبلغًا  تتطلب  واإمنا  مبدئية،  ا�ستثمارات  تتطلب  ل  اأنها 
مقارنة بقيمة تلك العق�د.

الأ�سل . 4 اأي:  املعني  الأ�سل  املكا�سب واخلا�سر( على  )اأي  قيمتها  تعتمد 
م��س�ع العقد.

اجل�انب  من  كاًل  اأو  بع�سًا  يت�سمن  اأن  بد  ل  املايل  امل�ستق  عقد  اأن  كما 
التالية)8(:

حتديد ال�سيء حمل التعاقد، كاأن يك�ن �سعر ورقة مالية، اأو �سعر فائدة . 1
حمدد، اأو �سعر �سلعة، اأو �سعر �سرف اأجنبي.

التفاق على �سعر معني للتنفيذ يف امل�ستقبل.. 2
حتديد الكمية التي يطبق عليها ال�سعر.. 3
حتديد وقت �سريان العقد.. 4

1-2: املطلب الثاين: ن�ساأة امل�ستقات املالية التقليدية:
القرن  من  الأخريين  العقدين  يف  املالية  امل�ستقات  �سناعة  اأهمية  تزايدت 
املا�سي، �س�اء من ناحية حجم التعامل بهذه الأدوات اجلديدة، اأو من ناحية 

ات�ساع عدد امل�ساركني يف اأ�س�اق امل�ستقات.

وقد �سهد عام 1973م ث�رة يف عق�د امل�ستقات، اإذ اأدخلت فيه لأول مرة عق�د 
امل�ستقات على الأ�س�ل املالية، وجرى الت��سع يف ا�ستعمالت ال�سيغ امل�ج�دة، 
ويذكر بع�س الباحثني اأن اأول امل�ستقات ظه�رًا على م�سرح ال�ستثمار العاملي 
هي �سك�ك الأوراق املالية التي ت�سدرها ال�سركات، وتعطي حلائزيها احلق 
يف �سراء اأ�سهم ال�سركة ب�سعر معني يف تاريخ لحق، وكذلك ال�سندات القابلة 

للتح�يل اإىل اأ�سهم)8 (.
 Global( الأ�س�اق  عاملية  ظاهرة  بظه�ر  امل�ستقات  ث�رة  ت�سارعت  وقد 
 ،)Globalization( وه� ما يعرف بع�سر الع�ملة ،)Derivatives Market
التي جنمت اإىل حد كبري عن التحرير املت�سارع لأ�س�اق املال العاملية، واإزالة 
القي�د التي حتد من ن�ساط امل�ؤ�س�سات املالية، وانتقال روؤو�س الأم�ال م�ستفيدة 
من ث�رة املعل�مات والت�سالت العاملية املتط�رة، ف�ساًل عن التناف�س املحم�م 
بني امل�ؤ�س�سات املالية على اختالف اأن�اعها، وما ترتب عليه من ت�سابق بينها 
لبتكار اأحدث املنتجات والأدوات املالية وطرحها يف الأ�س�اق، وما �ساحبها 
هذه  من  وكان  عليها،  لالإقبال  واملتعاملني  للم�ستثمرين  الإغراء  ع�امل  من 
" كاأدوات �ساحب ظه�رها تعاظم ظاهرة تقلب  املالية  " امل�ستقات  الأدوات 
اأ�سعار الفائدة واأ�سعار �سرف العمالت الأجنبية كاأدوات جديدة غري الأدوات 
وكاأدوات  املخاطر،  وت�زيع  نقل  عملية  ت�سهيل  لغر�س  ال�سائدة  التقليدية 
فائقة  واملهنية عناية  الر�سمية  اأْوَلْتها اجلهات  ثم  والتح�ط، ومن  للم�ساربة 
بهذه  التعامل  اأحكام  تنظم  التي  والقان�نية  الت�سريعية  الناحية  من  �س�اء 
الأدوات، اأو من ناحية و�سع املعايري املحا�سبية التي تنظم اجل�انب اخلا�سة 
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يف  �سببًا  امل�ستقات  كانت  وكما  عنها،  والإف�ساح  وبتقييمها  بها  بالعرتاف 
يعرف  جديد  حما�سبي  منهج  ن�س�ء  يف  بل  جديدة،  حما�سبية  معايري  ظه�ر 

.)9 ( )Hedging Accounting( مبحا�سبة التح�ط
بجميع  العرتاف  ب�ج�ب   )39( رقم  الدويل  املحا�سبي  املعيار  �سرح  وقد 
الأ�س�ل واللتزامات املالية يف قائمة املركز املايل مبا فيها امل�ستقات، وهذا 
حت�ط  عالقة  هناك  يك�ن  اأينما  التح�ط  حما�سبة  ا�ستخدام  يتطلب  املعيار 
بها  له)10(، وهي غري م�سم�ح  املتح�ط  والبند  التح�ط  اأداة  خم�س�سة بني 

فيما عدا ذلك)11 (.
كما حدد املعيار ثالثة اأن�اع من عالقات التح�ط هي) 12(:

حت�ط القيمة العادلة.. 1
التزام  اأو  لأ�سل،  العادلة  القيمة  يف  التغريات  ملخاطرة  حت�ط  وه� 
معرتف به، اأو التزام ثابت غري معرتف به، اأو ح�سة حمددة لهذا 
خماطرة  اإىل  تن�سب  التي  الثابت،  اللتزام  اأو  اللتزام  اأو  الأ�سل 

معينة، وميكن اأن ت�ؤثر على الربح اأو اخل�سارة.
حت�ط التدفق النقدي.. 2

به،  معرتف  التزام  اأو  باأ�سل،  مرتبطة  معينة  ملخاطرة  حت�ط  وه� 
وميكن اأن ت�ؤثر على الربح اأو اخل�سارة.

حت�ط �سايف ال�ستثمار يف وحدة اأجنبية.. 3
1-3: املطلب الثالث: اأن�اع امل�ستقات املالية التقليدية:

تتن�ع امل�ستقات املالية اإىل اأن�اع عدة، فاأدوات امل�ستقات املالية هي جزء من 
املجال،  هذا  يف  والبتكار  التجديد  عن  تت�قف  ل  التي  املالية  الهند�سة  نتاج 
اأبرز واأهم هذه الأن�اع: العق�د الآجلة، والعق�د امل�ستقبلية، وعق�د  ولعل من 
على  الإيجاز  من  بن�ع  الأن�اع  هذه  و�سنتناول  املبادلت،  وعق�د  اخليارات، 

النح� التايل:

.)Forward Contracts( 1. العق�دالآجلة
 Forward( وم�سطلح العق�د امل�ستقبلية ه� ترجمة للم�سطلح الجنليزي

Contracts(، والعق�د الآجلة هي م�ستقة ب�سيطة.

معني  م�ستقبلي  وقت  يف  اأ�سل  بيع  اأو  �سراء  على  " اتفاق  اأنها:  على  وتعرف 
اأو  الآن )  وبائع يحدث  تعاقدي بني م�سرتي  " اتفاق  " اأو  مقابل �سعر معني 

يف زمن Zero (، وذلك لتبادل اأ�سل مقابل نقد يف تاريخ لحق وب�سعر يحدد 
الآن ") 13(.

وعرفتها هيئة املحا�سبة واملراجعة للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية باأنها: " عق�د 
م�ؤجلة البدلني، ترتتب اآثارها يف تاريخ حمدد يف امل�ستقبل، وتنتهي بالت�سليم 

والت�سلم يف ذلك امل�عد ")14 (.
بت�سليم  البائع  فيه  يلتزم  وم�سرتي،  بائع  " عقد بني طرفني،  باأنها:  وعرفت 
تاريخ حمدد،  اأو عملة (، يف  مالية،  ورقة  اأو  �سلعة   ( التعاقد  امل�سرتي حمل 

مقابل ثمن حمدد، يلتزم امل�سرتي بت�سليمه للبائع يف نف�س التاريخ ") 15(.
وتعرف كذلك باأنها:" عقد يلتزم مبقت�ساه طريف العقد ) البنك وطرف اآخر 
( بالتفاق على �سراء اأو بيع اأ�سل معني يف تاريخ حمدد يف امل�ستقبل وب�سعر 
التعاقد، وي�سمى �سعر تنفيذ العقد)16 (، ومن هنا فاإن  يتفق عليه يف تاريخ 
اأو املتاجرة فيها يف �س�ق الأوراق املالية و�س�ق  العق�د الآجلة ل يتم تداولها 
ومغلق بني  اتفاق خا�س  اأنها  امل�ستقات؛ حيث  كباقي  امل�ستقة  املالية  الأدوات 

الطرفني ") 17(.
التا�سع  اأمريكا يف �سيكاغ� بداية القرن  للعمليات الآجلة يف  اأول ظه�ر  وكان 
ع�سر امليالدي، اأما �سكلها فالدلئل ت�سري اإىل اأنها م�ج�دة منذ زمن ط�يل، 

وخا�سة فيما يتعلق بال�سلع، والغذائية منها على وجه التحديد)18 (.
اأجريت على  اأظهرت درا�سة  الآجلة فقد  العق�د  با�ستخدام  التح�ط  اأما عن 
العق�د  ت�ستخدم  العينة  من   )%78( اأن  تبني  املالية  املن�ساآت  من  جمم�عة 

الآجلة والعق�د امل�ستقبلية للتغطية �سد خماطر اأ�سعار ال�سرف)19 (.
.)Future Contracts( 2. العق�د امل�ستقبلية

 Future( الجنليزي  للم�سطلح  ترجمة  ه�  امل�ستقبلية  العق�د  وم�سطلح 
ب�ر�سة  لأول مرة من خالل  بها  التعامل  العق�د جرى  Contracts(، وهذه 
�سيكاغ� يف عام 1972م، وكان حمل العقد عمالت اأجنبية، ومنذ ذلك التاريخ 
م�ستقبلية  عق�د  ا�ستحدثت  فقد  م�ستمرًا،  تط�رًا  امل�ستقبلية  العق�د  �سهدت 
اأذون اخلزانة عام  م�ستقبلية على  وعق�د  الفائدة عام 1975م،  اأ�سعار  على 
ظهرت  ثم  1977م،  عام  اخلزانة  �سندات  على  م�ستقبلية  وعق�د  1976م، 
القرن  نهاية  ومع  1980م،  عام  الأ�سهم  م�ؤ�سرات  على  امل�ستقبلية  العق�د 
العق�د  مقدمتها  ويف  اخلدمات،  على  امل�ستقبلية  العق�د  ظهرت  الع�سرين 

امل�ستقبلية على الرحالت الرتفيهية خالل الإجازات والعطالت.
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محمد : المشتقات المالية في الرؤية اإلسالمية، بحث مقدم إلى المؤتمر العلمي السنوي 
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:" عقد يلتزم الطرفني املتعاقدين على ت�سليم  باأنها  وتعرف هذه العق�د 
اأو ا�ستالم �سلعة اأو عملة اأجنبية اأو ورقة مالية ب�سعر متفق عليه يف تاريخ 

حمدد ") 20(.
قان�نيًا  اتفاقًا  امل�ستقبلي  العقد  ميثل   " ال�سعار:  ن�سال  الدكت�ر  وعرفها 
يتعهد   ،)Buyer( وامل�سرتي   ،)Seller( البائع  هما:  طرفني  بني  ملزمًا 
فيه امل�سرتي با�ستالم م��س�ع )حمل( التعاقد لقاء �سعر حمدد، ويف نهاية 
الفرتة املتفق عليها، وباملثل يتعهد البائع بت�سليم م��س�ع )حمل( التعاقد 

عند ال�سعر املحدد، ويف نهاية تلك الفرتة اأي�سًا ")21 (.
العق�د نادرًا ما يتم  وعق�د امل�ستقبليات عق�د ملزمة للطرفني، ويف هذه 
تتم  الأمر  حقيقة  يف  فالت�س�ية  التعاقد،  حمل  لالأ�سل  الفعلي  الت�سليم 
�سما�سرة  من  ومب�ساركة  املقا�سة  بيت  خالل  من  وذلك  نقدية،  ب�س�رة 

الطرفني.
كما اأن عق�د امل�ستقبليات عق�د منطية) 22(، اأي تاأخذ �سكاًل منطيًا يلتزم 
مبقت�ساه الطرفني اأحدهمام�سرتي والآخر بائع)23 ( باإجراء تبادل ال�سلعة 
وب�سعر  امل�ستقبل  تاريخ حمدد يف  الفائدة يف  اأو معدلت  املالية  ال�رقة  اأو 
يتم التفاق عليه عند كتابة العقد، اأي اأنها بهذا ال�سكل تعترب عق�د اآجلة، 
امل�ستقبلي  العقد  اأن  اأي  وتاريخ منطي،  و�سروط منطية  لها حجم  ولكنها 
يجب اإلغاوؤه عند تاريخ النتهاء فقط، وعلى كل طرف من طريف العقد اأن 
ي�دع لدى ال�سم�سار الذي يتعامل معه مبلغًا نقديًا اأو اأوراق مالية حك�مية 
وب�سفة خا�سة اأذون خزانة متثل ن�سبة �سئيلة من �سعر العقد يطلق عليها 
اإثبات  ه�  منه  الغر�س  ويك�ن   ،)Initial Margin( املبدئي  الهام�س 
اجلدية وح�سن النية من الطرفني، كما ي�ستخدم لأغرا�س الت�س�ية الي�مية 
اإذا ما تعر�س اأحد طريف العقد للخ�سائر نتيجة لتغري �سعر ال�حدة حمل 
العقد يف غري �ساحلة) 24(، وت�ستخدم العق�د امل�ستقبلية والعق�د الآجلة 
املتح�ط  وياأخذ   ،- عام  – ب�سكل  الأ�سعار  تذبذب  خماطر  من  للتح�ط 

لتحقيق الأ�سل اأحد مركزين)25 (:

التح�ط مبركز ق�سري:. 1
مل�اجهة  م�ستقبلي  عقد  على  بائع  مركز  امل�ستثمر  ياأخذ  اأي 

خماطر انخفا�س �سعر اأ�سل ميتلكه، اأو يت�قع اأن ميتلكه.
التح�ط مبركز ط�يل:. 2

�سد  ال�قاية  بهدف  اأ�سل  ل�سراء  عقد  على  مركز  اأخذ  اأي 
خماطر ارتفاع الأ�سعار.

ويتم التعامل يف العق�د امل�ستقبلية التالية)26 (:
ه�  التعامل  م��س�ع  يك�ن  وفيها  الفائدة:  ملعدلت  امل�ستقبلية  العق�د  اأ . 

معدل الفائدة على ودائع اأو م�ستندات اأو قرو�س معينة.
ب . العق�د امل�ستقبلية لأ�سعار ال�سرف: وفيها يتم تداول العمالت املحلية 

مقابل العمالت الأجنبية.
م�ؤ�سرات  تداول  يتم  وفيها  الأ�سهم:  مل�ؤ�سرات  امل�ستقبلية  العق�د  ت . 

جمم�عة من الأ�سهم وال�سندات التي يتم تداولها يف �س�ق الأوراق املالية.
)يتبع: يف احللقة 2(
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االآفاق امل�صتقبلية للرقابة ال�رصعية روؤية للتطوير

الدكت�ر عبد الباري م�سعل
املدير العام �سركة رقابة لال�ست�سارات – بريطانيا

مقدمة: 
احلمد هلل وحده وال�سالة وال�سالم على من ل نبي بعده، �سيدنا حممد وعلى 

اآله و�سحبه والتابعني وتابعيهم باإح�سان اإىل ي�م الدين، وبعد: 
للبح�ث  الإ�سالمي  املعهد  من  م�سك�ر  ا�ستكتاب  على  بناء  البحث  هذا  اأعد 
امل�ستقبلية  "الآفاق  نف�سه  بالعن�ان  جل�سة  يف  امل�ساركة  بغر�س  والتدريب، 
للرقابة ال�سرعية: روؤية للتط�ير" يف منتدى التم�يل الإ�سالمي يف ك�الملب�ر 

يف ماليزيا. 
ويف هذا الإطار تتناول هذه ال�رقة اأبرز املظاهر التي يت�سم بها واقع الرقابة 
ال�سرعية يف امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية، والتحديات التي ت�اجهها يف �سبيل 
واللتزام  ال�سبط  حيث  من  اأكرب  بفاعلية  يت�سم  مهني  و�سع  اإىل  النتقال 

ال�سرعي. 
وتفيد املتابعة الل�سيقة ل�اقع التطبيقات والت�سريعات واملعايري على م�ست�ى 
املالية  امل�ؤ�س�سات  يف  ال�سرعية  الرقابة  واقع  اأن  الإ�سالمية  املالية  امل�ؤ�س�سات 

الإ�سالمية يت�سم باملظاهر الآتية: 
• اجلمع بني الفت�ى )الت�سريع( والتدقيق. 	
• ت�سارب الفتاوى بني املنع واجل�از على �سعيد املنتج ال�احد. 	
• غياب القان�ن امللزم، ومن ثم �سعف مبادئ امل�س�ؤولية وامل�ساءلة. 	
• عدم ا�ستكمال التنظيم امل�ؤ�س�سي الالزم. 	
• ممار�سة املناف�سة بني امل�ؤ�س�سات على اأ�سا�س الفت�ى ولي�س على 	

اأ�سا�س اجل�دة. 
والت��سل اإىل و�سع مهني للرقابة ال�سرعية يت�سم مب�ست�ى اأكرب من الفاعلية 

على �سعيد ال�سبط ال�سرعي؛ ي�اجه حتديات اأ�سا�سية جنملها فيما ياأتي: 
الف�سل بني الفت�ى )الت�سريع( والتدقيق. . 1
ت�حيد املرجعية ال�سرعية. . 2
انح�سار الفت�ى اخلا�سة.. 3
تنظيم مهنة التدقيق ال�سرعي. 4
الإلزام القان�ين. . 5

و�سيتم تناول هذه التحديات فيما ياأتي من هذه ال�رقة. 
1. الف�صل بني الفتوى )الت�صريع( والتدقيق: 

1.1. يف كل م�ؤ�س�سة مالية ت�جد هيئة �سرعية خا�سة من مهامها اإ�سدار 
ومن  امل�ؤ�س�سة،  اأعمال  من  عليها  يعر�س  فيما  املنع  اأو  باجل�از  الأحكام 
مهامها اأي�سًا التدقيق ال�سرعي الالحق للتاأكد من اأن امل�ؤ�س�سة قد قامت 
بتنفيذ املعامالت طبقًا للفتاوى التي �سدرت عن نف�س الهيئة. ويت�سم هذا 
التدقيق باأنه خارجي لأنه يتم من قبل الهيئة وهي جهة خارجية م�ستقلة 
العم�مية  للجمعية  تقريرها  وتقدم  للم�ؤ�س�سة،  التنظيمي  الهيكل  عن 
ال�سرعي  والتدقيق  )الفت�ى  املهمتني  بني  اجلمع  اأن  ورغم  للم�ؤ�س�سة. 
اخلارجي( ن�ست عليه ق�انني البن�ك الإ�سالمية، واملعايري ذات ال�سلة؛ 
اإل اأن هذا الأمر قد اأدى اإىل حالة من عدم الف�سل بني ال�سلطات واجلمع 

بني ال�ظائف املتعار�سة، وه� من اأبرز ق�سايا احل�كمة الر�سيدة، والتي 
يجب األ تك�ن امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية ا�ستثناء منها؛ كما اأن احلكمة 

�سالة امل�ؤمن اأنى وجدها فه� اأحق بها. 
1.2. ون�ؤكد من خالل املمار�سة وامل�ساركة يف الهيئات ال�سرعية اأن الهيئة 
بت�كيل  )اأو  بنف�سها  تق�م  ثم  الت�سريعات(  تفتي )ت�سدر  التي  ال�سرعية 
على  املالحظات  واإظهار  الالحق  اخلارجي  ال�سرعي  بالتدقيق  غريها( 
التطبيق؛ جند اأن هذه الهيئة - حتت �سغط عدم الف�سل بني ال�سلطات 
لتغيري  الأحيان  بع�س  يف  تذهب   – املتعار�سة  ال�ظائف  بني  واجلمع 
الفت�ى )الت�سريع/املعيار( التي اأ�سدرتها من قبل، واإ�سدار فت�ى جديدة 
التطبيق  يتم تق�مي  ثم  نف�سه حمل املالحظة. ومن  امل��س�ع  خمتلفة يف 
الفرتة  التي حدثت يف  املخالفة  فيتم مترير  الفت�ى اجلديدة،  �س�ء  يف 
ال�سابقة على اأ�سا�س الفت�ى اجلديدة، يف ال�قت الذي كان يجب اإثباتها 
فرتة  يف  التنفيذ  واجبة  �سارية  كانت  التي  ال�سابقة  الفت�ى  اإىل  بالنظر 

وق�ع املالحظة. 
القب�س،  البيع قبل  ال�ساأن م�ساألة  التي تذكر يف هذا  الأمثلة  1.3. ومن 
–مثاًل-  الهيئة منذ بداية عملها يف بداية عام 2010  فاإذا كانت فت�ى 
البنك  فاإن  الفقهاء؛  جمه�ر  براأي  عماًل  القب�س  قبل  البيع  ج�از  عدم 
ال�سرعي  القب�س  فيها  يتحقق  مل  معامالت  تنفيذ  حال  يف  خمالفًا  يعد 
املعاملة يف  اأرباح  ثم يجب جتنيب  ومن  العميل،  بيعها على  قبل  لل�سلعة 
هذه احلال، للنهي عن "ربح ما مل ي�سمن"، وعن "البيع قبل القب�س"، 
وعماًل بالقاعدة الفقهية "اخلراج بال�سمان". فاإذا مت اكت�ساف خمالفة 
الثالث  الربع  فرتة  خالل  تنفيذها  مت  التي  العمليات  يف  الن�ع  هذا  من 
)ال�سهر ال�سابع والثامن والتا�سع( من عام 2010 وجرى التدقيق عليها؛ 
اآثارها  بتجنيب  والت�جيه  نهائية،  املخالفة  هذه  اعتبار  ه�  ال�اجب  فاإن 
والقرتاحات  الت��سيات  وتقدمي  وق�عها  �سبب  عن  البحث  ثم  املالية، 
املعنيني  العاملني  وتاأهيل  العمليات  تنفيذ  اإجراءات  لتط�ير  الالزمة 
لكن  وق�عها.  تكرار  عدم  ثم  ومن  احلدوث  �سبب  معاجلة  عدم  بغر�س 
-وهما  الفت�ى  جهة  هي  "اخلارجي"  ال�سرعي  التدقيق  جهة  كانت  ملا 
تق�ميها  عند  اجلهة  هذه  فاإن  اأ�سلفنا-  كما  متعار�ستان  وظيفتان 
وظيفة  ُتعِمل  تبداأ   2010 عام  من  العا�سر  ال�سهر  املذك�رة يف  للمخالفة 
ومقت�سى  التدقيق.  وظيفة  فيه  تعمل  اأن  يجب  الذي  ال�قت  يف  الفت�ى 
اإثبات املخالفة يف حال عدم املطابقة مع الفت�ى واجبة  وظيفة التدقيق 
التنفيذ يف الفرتة حمل التدقيق، بينما يك�ن مقت�سى وظيفة الفت�ى بذل 
اآخر خالف الراأي الذي  اأي راأي فقهي  ال��سع يف ت�سحيح املعاملة على 
العمل  يتغلب  التعار�س  �سغط  وحتت  �سابقًا.  به  العمل  الهيئة  رجحت 
ال�سرعية  الهيئة  فت�سدر  التدقيق،  وظيفة  ح�ساب  على  الفت�ى  ب�ظيفة 
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فت�ى جديدة بتمرير املخالفة على اأ�سا�س راأي املالكية بج�از البيع قبل 
القب�س يف غري الطعام، خمالفة ملا �سبق لها ترجيحه واأوجبت العمل به 
على امل�ؤ�س�سة التي ت�سرف عليها. وهناك اأمثلة اأخرى ت�سيق هذه ال�رقة 

املخت�سرة عن تناولها و�سرحها. 
الفت�ى  واإن كان مقب�ًل على م�ست�ى  الن�ع من املمار�سة،  اإن هذا   .1.4
الفردية بقي�د؛ لكنه ذو اآثار �سلبية كبرية يف العمل امل�ؤ�س�سي وخا�سة على 
�سعيد الرقابة ال�سرعية. فه� ي�ؤدي اإىل عدم ا�ستقرار املعيار )امل�ستنبط 
جتاه  مل�س�ؤوليتها  امل�ؤ�س�سة  اإدارة  حتمل  يف  ال��س�ح  وعدم  الفت�ى(،  من 
امل�ساءلة؛  اآليات  تهمي�س  اإىل  ي�ؤدي  كما  للمعيار،  طبقًا  املعامالت  تنفيذ 
اأن  ميكن  فقهيًا  راأيًا  �ستجد  اخلا�سة  ال�سرعية  الهيئة  كانت  اإذا  خا�سة 

مترر على اأ�سا�سه كل خمالفة تظهر يف التطبيق. 
ال�سرعي اخلارجي؛  والتدقيق  )الت�سريع(  الفت�ى  الف�سل بني  اإن   .1.5
الإ�سالمية  املالية  امل�ؤ�س�سات  ال�سرعية يف  الرقابة  لتط�ير و�سع  �سرورة 
ال�ظائف  بني  والف�سل  ال�سلطات  بني  الف�سل  حتقيق  حيث  من 
اأ�سا�سها  على  ميكن  التي  املعايري  وا�ستقرار  ثبات  ول�سمان  املتعار�سة. 
اأ�سا�سها امل�ساءلة. وذلك  ممار�سة التدقيق ال�سرعي، واملايل، وتتم على 
اخلارجي  املايل  التدقيق  ملهنة  وامل�ستقر  امل�ستقل  املهني  بال��سع  اأ�س�ة 
اإ�سدار  جهة  عن  م�ستقلة  جهة  متار�سها  والتي  القان�ين(،  )املحا�سب 
املعيار وتعديله، ومن ثم جند اأن التدقيق املايل اخلارجي ل يتعر�س لأي 
ممار�سة م�سابهة ملا ذكرنا؛ وما تبديه جهة التدقيق املايل اخلارجي من 
مالحظات ُيعد نهائيًا بالنظر اإىل املعيار امل�ستقر، لأنها بب�ساطة ل متلك 
تغيريه خالفًا جلهة التدقيق ال�سرعي اخلارجي )هيئة الرقابة ال�سريعة( 

التي متلك تغيري وتعديل املعيار. 
عليها  التي  املرحلة  هذه  يف  والتدقيق  الفت�ى  بني  الف�سل  اإن   .1.6
الهيئات  الفتاوى ال�سادرة عن  تت�سم فيها  والتي  ال�سرعية  الرقابة  واقع 
ال�سرعية يف بع�س الأحيان بعدم ال��س�ح املالئم اأو الكايف لتغطية جميع 
–يف حال ف�سلها  مراحل املعاملة؛ يتطلب من جهات التدقيق ال�سرعي 
على  للح�س�ل  اخلا�سة  ال�سرعية  الهيئة  اإىل  الع�دة  الفت�ى-  جهة  عن 
هذه  ولكن  احلاجة.  عند  الالزم  الت�سريع  ا�ستكمال  اأو  الغم��س  تف�سري 
جلميع  متكاملة  �سرعية  مرجعية  وج�د  حال  يف  تنتفي  اأو  تقل  احلاجة 
اإن احلاجة جلهة  بل  الإقليم؛  اأو  الدولة  الإ�سالمية يف  املالية  امل�ؤ�س�سات 
املرجعية  وج�د  مع  م�ؤ�س�سة  كل  م�ست�ى  على  اخلا�سة  بالفت�ى  تخت�س 
ال�سرعية امل�حدة �ستبدو حمل نظر وتق�مي. هذا ما �ستتناوله التحديات 

التالية. 
2. توحيد املرجعية ال�صرعية: 

اإىل  ي�ؤدي  م�ؤ�س�سة  كل  م�ست�ى  على  ال�سرعية  الهيئات  تعدد  اإن   .2.1
تعدد املرجعيات ال�سرعية على امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية، فيك�ن لكل 
بها. وهذا ي�سع عبئًا على جهات  ال�سرعية اخلا�سة  م�ؤ�س�سة مرجعيتها 
املالية  امل�ؤ�س�سات  م�ست�ى  على  واملايل(  )ال�سرعي  اخلارجي  التدقيق 
ال�سرعية  للتدقيق  برامج وخطط  باإعداد  مكلًّفة  تك�ن  لأنها  الإ�سالمية؛ 

يف �س�ء املرجعية ال�سرعية لكل م�ؤ�س�سة خا�سعة للتدقيق. 
اأحكاٍم  اإ�سدار  يف  بعملها  خا�سة  �سرعية  هيئة  كل  ا�ستمرار  واإن   .2.2
باجل�از اأو املنع ملا يعر�س عليها من اأعمال امل�ؤ�س�سة التي ت�سرف عليها؛ 
م�ست�ى  على  الهيئات  بني  الفتاوى  ت�سارب  ظاهرة  ن�ساأة  يف  ت�سبب 

امل�ؤ�س�سات بالن�سبة للمنتج ال�احد، فيك�ن جائزًا يف م�ؤ�س�سة وممن�ًعا يف 
اأخرى . 

اإىل  اأدى  ال�سرعية اخلا�سة  الهيئة  العمل مبرجعية  ا�ستمرار  واإن   .2.3
خلق بيئة تناف�سية ا�ستخدمت فيها �سفة الفت�ى من حيث ك�نها متحفظة 
ح�ساب  على  امل�ؤ�س�سات  بني  املناف�سة  يف  اأ�سا�سي  كعن�سر  مي�سرة  اأو 
لختيار  امل�ؤ�س�سات  اأغلب  اندفعت  ولذا   . و�سعره  املنتج  ج�دة  عن�سري 
تي�سريًا  اأكرث  باأنه  امل�ؤ�س�سة  تقدر  الذي  الن�ع  من  الفت�ى  هيئة  اأع�ساء 
لت�سمن احل�س�ل على م�افقات على منتجات و�سيغ قد ل حت�سل عليها 
املتحفظ. ول  الن�ع  الفت�ى من  التي ت�سدر  الهيئة  اأع�ساء  يف حال كان 
على  النا�س  من  �سريحة  خلدمة  تك�ن  اأن  ينبغي  ل  الت�سريعات  اأن  �سك 

ح�ساب �سريحة اأخرى، واإمنا يجب اأن يك�ن الت�سريع للجميع. 
اإن اإعداد مرجعية �سرعية م�حدة على م�ست�ى الدولة اأو الإقليم،   .2.4
لكل  اخلا�سة  الفت�ى  عن  بدياًل  وتك�ن  عليا  �سرعية  هيئة  من  وتعتمد 
م�ؤ�س�سة اأ�سبح �سرورة لتحقيق التقارب والتطابق يف تطبيقات امل�ؤ�س�سات 
جهات  على  العبء  تخفيف  يف  ذلك  ي�سهم  و�س�ف   . الإ�سالمية  املالية 
التدقيق اخلارجي املايل وال�سرعي التي تقدم خدمات التدقيق مل�ؤ�س�سات 
ك�سلطتني  والتدقيق  الفت�ى  بني  الف�سل  فاعلية  من  ويعزز  خمتلفة. 

متعار�ستني، ويدعم املناف�سة ال�سحية على اأ�سا�س اجل�دة وال�سعر. 
املالية  للم�ؤ�س�سات  واملراجعة  املحا�سبة  هيئة  عن  �سدر  لقد   .2.5
الإ�سالمية AAIOFI كتابان )املعايري ال�سرعية( و)املعايري املحا�سبية(. 
وميكن اأن ميثل هذان الكتابان املرجعية ال�سرعية واملحا�سبية املن�س�دة، 
والبحرين  و�س�ريا  ال�س�دان  من  كل  يف  املعايري  هذه  اعتمدت  وبالفعل 
الإ�سالمية  املالية  للم�ؤ�س�سات  مالئمة  كمرجعية  الدول  من  وغريها 

العاملة يف الدولة . 
يتطلب   AAIOFI عن  ال�سادرة  املعايري  بع�س  كفاية  عدم  واإن   .2.6
بذل جه�د اإ�سافية من ال�سلطات الإ�سرافية يف كل من ال�س�دان و�س�رية 
والبحرين لتط�ير وا�ستكمال تلك املعايري واعتمادها يف ث�ب جديد من 
الهيئة ال�سرعية العليا. ومتيزت ال�س�دان بجعل عق�د املنتجات جزءا من 
املعايري. ويعد مثل هذا اجلهد خط�ة مهمة يف �سبيل ا�ستكمال املرجعية 

ال�سرعية امل�حدة. 
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ال�سلطات  قبل  من  واعتمادها  اأي�يف  مبعايري  بالعمل  املطالبة  اإن   .2.7
م�ساألة  اإ�سالمية  مالية  م�ؤ�س�سات  فيها  التي  الدول  جميع  يف  الإ�سرافية 
متفق عليها بني جميع اجلهات ذات العالقة على م�ست�ى ال�سناعة املالية 
الإ�سالمية �س�اء اأكان�ا اأ�سخا�سًا اأم م�ؤ�س�سات داعمة. وحمل الختالف 
على  اأثر ج�هري  وه�  ذلك،  على  املرتتب  الأثر  �سيك�ن يف  وجد-  –اإن 

�سعيد الرقابة ال�سرعية يف امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية. 
املالية  للم�ؤ�س�سات  م�حدة  �سرعية  مرجعية  لإقرار  جهد  اأي  اإن   .2.8
الإ�سالمية )ب�سكل جزئي على م�ست�ى بع�س املنتجات اأو كلي على م�ست�ى 
املالية  امل�ؤ�س�سات  م�ست�ى  على  جديد  واقع  عليه  يرتتب  املنتجات(  كل 
املرجعية  هذه  اعتماد  حال  حال  يف  امل�سروع  ال�س�ؤال  ويبدو  الإ�سالمية. 
للفت�ى  اإىل جهات  بحاجة  الإ�سالمية  املالية  امل�ؤ�س�سات  �ستك�ن  ه�: هل 

اخلا�سة؟ هذا ما �سنبينه يف التحدي التايل. 
3. انح�صار الفتوى اخلا�صة:

اأن�سئ  1975م  عام  )يف  الإ�سالمية  املالية  امل�ؤ�س�سات  ن�ساأة  عند   .3.1
كان  الإ�سالمي(  دبي  بنك  وه�  العامل  "جتاري" يف  اإ�سالمي  بنك  اأول 
من ال�سروري وج�د هيئات الفت�ى اخلا�سة على م�ست�ى كل بنك لت�فري 
هذه  بذلت  وقد  امل�ؤ�س�سة.  بها  تق�م  التي  لالأعمال  ال�سرعي  الغطاء 
الهيئات جه�دًا م�سنية يف دعم اأعمال امل�ؤ�س�سات التي ت�سرف عليها. اأما 
الآن وبعد م�سي اأكرث من خم�س وثالثني �سنة من عمر امل�ؤ�س�سات املالية 
 AAIOFI اأ�سدرتهما  اللذين  املعايري  كتابي  وج�د  ظل  ويف  الإ�سالمية 

اأ�سبحت احلاجة للفت�ى اخلا�سة نف�سها اأقل اإحلاحًا. 
3.2. ومن هذا املنطلق فاإن وج�د مرجعية �سرعية ميكن اأن ي�ستند اإليها 
يف  العاملة  امل�ؤ�س�سات  يف  املنتجات  جلميع  متكاملة  معايري  �سياغة  يف 
الدولة اأو الإقليم؛ يجعل احلاجة اإىل الفت�ى على م�ست�ى كل م�ؤ�س�سة اأمرًا 
غري قائم؛ بل وميكن ال�ستغناء عنه والعمل مبا�سرة باملرجعية ال�سرعية 
امل�حدة التي تعتمدها الهيئة ال�سرعية العليا يف جهة العتماد )امل�سرف 
املركزي مثاًل(. وميكن ت�س�ر التدرج يف ال�ستغناء عن الفت�ى اخلا�سة، 
بالنظر اإىل اكتمال املرجعية ال�سرعية تدريجيًا؛ بحيث يتم ال�ستغناء عن 

الفت�ى اخلا�سة يف كل منتج ت�ستكمل جهة العتماد مرجعيته. 
لدعم  �سرورية  مرحلة  اأ�سبح  اخلا�سة  الفت�ى  عن  ال�ستغناء  اإن   .3.3
ال�سرعي  التدقيق  مهنية  ولتحقيق  امل�ؤ�س�سات،  بني  ال�سحية  املناف�سة 
وكذلك  املركزية  البن�ك  يف  العاملني  املهنيني  اأن  ويبدو  عامة.  ب�سفة 
املتخ�س�سني يف مكاتب التدقيق املحا�سبي يتفهم�ن اأهمية هذه املرحلة 
لدعم  مهني  كمتطلب  اخلا�سة  الفت�ى  عن  ال�ستغناء  اإىل  وينظرون 
املركزي  �س�رية  م�سرف  حاكم  كان  وقد  امل�حدة.  ال�سرعية  املرجعية 
�س�رية على  العام 2010 عن عزم  املا�سي من هذا  مار�س  اأعلن يف  قد 
اإقرار مرجعية �سرعية م�حدة ودعم املدقق ال�سرعي امل�ستقل. واملرجح 
اأن �س�رية حاليًا من�سغلة بالتح�سري اجلدي لالنتقال من مرحلة الفت�ى 
اخلا�سة اإىل مرحلة املرجعية ال�سرعية امل�حدة، ودعم التدقيق ال�سرعي 

اخلارجي امل�ستقل. 
ال�سرعية  املرجعية  ظل  يف  اخلا�سة  الفت�ى  عن  ال�ستغناء  اإن   .3.4
جلميع  العامل  يف  امل�حدة  باملرجعيات  اأ�س�ة  طبيعي،  اأمر  امل�حدة 
الأعمال. ومن هذه املرجعيات: الأعراف امل�حدة لالعتمادات امل�ستندية، 
والتح�سيل امل�ستندي، وق�اعد التغطية والت�س�ية بني البن�ك، والأعراف 
ال�سمان  لعتمادات  امل�حدة  والأعراف  ال�سمان،  خلطابات  امل�حدة 

)فيينا  املتحدة  الأمم  واتفاقية   )Stand By letter of Credit(
التجارية  )امل�سطلحات  الدولية  النقل  وعق�د  الدويل(  البيع  لعقد   1980
من  ذلك  وغري   .).…FOB، CFR، CIF( مثل )INCOTEARMS

املرجعيات التي تعمل جميع امل�ؤ�س�سات املالية يف العامل على اأ�سا�سها. 
3.5. اإن العمل وفق املرجعيات اآنفة الذكر وغريها يتم يف جميع امل�ؤ�س�سات 
الحتفاظ  الأمر  هذا  يتطلب  ومل  الإ�سالمية،  فيها  مبا  العامل  يف  املالية 
بجهة خا�سة للفت�ى على م�ست�ى كل م�ؤ�س�سة تعمل بكل مرجعية من تلك 
املرجعيات، لأن هذا بب�ساطة يتعار�س مع وج�د املرجعية وفيه ازدواجية، 
ولكن اقت�سى ذلك تعيني م�ست�سار يف كل م�ؤ�س�سة يك�ن من مهمته تف�سري 
الأحكام ال�اردة يف املرجعية، ك�ج�د امل�ست�سار القان�ين الذي يق�م بتف�سري 
وامل�ست�سارين يف اجلهات  اإىل اخلرباء  الرج�ع  اأو  م�ؤ�س�سة  القان�ن يف كل 
ذات العالقة للح�س�ل على تف�سري مالئم لن�س املعيار. وهناك فرق كبري 
بني وج�د وظيفة الفت�ى التي تن�سئ احلكم )الت�سريع( وبني وج�د م�ست�سار 

يف�سر احلكم ال�ارد يف املرجعية ول ين�سئه. 
ت�اجه  وم�ستجدات  وا�ستف�سارات  اإ�سكالت  هناك  باأن  �سك  ول   .3.6
امل�ؤ�س�سات يف التطبيقات فهذه يجب التعامل معها بنف�س الطريقة التي يتم 
اآلية  العامل؛ فهناك  املطبقة يف  الأخرى  املرجعيات  التعامل معها يف حال 
معتمدة لال�ستف�سار من اخلرباء وامل�ست�سارين لدى جهة الإ�سدار، وهناك 
تعديالت  يت�سمن  ال�سن�ات  من  عدد  كل  مرجعية  كل  من  جديد  اإ�سدار 
ت�ست�عب املالحظات التطبيقية خالل الفرتة ما بني تاريخ الإ�سدار الأول 
ا�ستكمال  افرتا�س  اإىل  ت�ستند  ق�لنا  �سحة  باأن  واأنبه   . الثاين  والإ�سدار 
للفت�ى  احلاجة  بانتفاء  نق�ل  الذي  للمنتج  امل�حدة  ال�سرعية  املرجعية 
على  وامل�ستجدات  وال�ستف�سارات  الأ�سئلة  كرثة  واإن  ب�ساأنه،  اخلا�سة 
�سعيد املنتج تعد دلياًل كافيًا على عدم ا�ستكمال املرجعية اخلا�سة وعدم 

�سالحية اعتماد العمل بها. 
تفيد املمار�سة اأن اإثارة هذا امل��س�ع يف اأو�ساط الهيئات   .3.7
و�س�ح  عدم  من  الأوىل  بالدرجة  تنطلق  با�ستدراكات  ي�اجه  ال�سرعية، 
الت�س�ر الذي �سبق ذكره، وقد حاولنا الت��سع قلياًل يف �سرحه درءًا لأي 
مالحظات من هذا الن�ع. ولكن يجب علينا اأن نتلم�س هذه ال�ستدراكات 
ي�ستند  م��س�عي  مهني  منظ�ر  من  الهتمام،  من  كبري  بقدر  وندر�سها 
اإىل امل�سلحة العامة والأبعاد ال�سرتاتيجية على م�ست�ى ال�سناعة عامة 
الق�سري  املدى  اأ�سا�س  على  ولي�س  خا�سة،  ب�سفة  ال�سرعية  والرقابة 
وامل�سالح ال�سخ�سية ال�سيقة. اإن اإحداث تط�ير مهني كلي على م�ست�ى 
دعم  على  بالنفع  يع�د  الإ�سالمية  املالية  للم�ؤ�س�سات  امل�ؤ�س�سي  التنظيم 
تفعيل  اجله�د  هذه  �ساأن  من  كان  اإذا  و  العالقة.  ذوي  الأطراف  جميع 
الإ�سالمية  املالية  امل�ؤ�س�سات  تطبيقات  اأكرب يف  ب�سكل  ال�سرعي  ال�سبط 
من  يك�ن�ا  اأن  يجب  الط�يلة  بخربتهم  ال�سرعية  الهيئات  اأع�ساء  فاإن 
الداعمني لهذه اجله�د، ومن الفاعلني يف ت�سريع اإقرارها من ال�سلطات 
الإ�سرافية يف كل دولة، بنف�س القدر الذي ي�سع�ن فيه لإقرار معايري اأي�يف 
امل�حدة  باملرجعية  العمل  ل�ازم  من  هذا  لأن  الإ�سرافية،  ال�سلطات  من 
اأن تك�ن  واإل ل فائدة من بذل اجله�د لإقرار املرجعية امل�حدة ويكفي 
اإن الدافع الأ�سا�سي  مرجعًا ي�ستاأن�س به من جهات الفت�ى اخلا�سة؛ بل 
النتيجة  كانت  اإذا  ويزول  ي�سعف  واملحا�سبية  ال�سرعية  املعايري  لإ�سدار 
عدم الإلزام بالعمل بها. لأن الهدف من وج�د املعيار كما اأ�سلفنا اإحداث 
تناغم وتقارب وتطابق يف التطبيقات، وهذا ل يحدث يف ظل عدم جعل 

املعيار مرجعية م�حدة يك�ن العمل بها واجبًا. 
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3.8. ومن اأبرز العرتا�سات على واقعية هذه النتيجة املتمثلة يف انح�سار 
يف  م�ستجدات  من  يحدث  وما  الي�مية  ال�ستف�سارات  اخلا�سة،  الفت�ى 
التطبيق – وقد اأجبنا عن ذلك يف البند ما قبل ال�سابق- وتط�ير املنتجات، 
تط�ير  اأن  يخفى  ول  البن�ك.  بني  واملناف�سة  بنك،  بكل  اخلا�سة  وال�سرية 
اأي  ين�س  ومل  اخلا�سة.  الفت�ى  هيئة  اأعمال  نطاق  يف  يدخل  ل  املنتجات 
قان�ن اأو معيار من جهة ذات عالقة -ب�ساأن هيئات الرقابة ال�سرعية- على 
اإلغاء  اأن تط�ير املنتجات يعد من مهام جهة الفت�ى اخلا�سة. وباملثل فاإن 
الفت�ى اخلا�سة ل ي�ستلزم اإلغاء وظيفة تط�ير املنتجات التي تتطلب خرباء 
ومتخ�س�سني من ن�ع خا�س، وهي وظيفة داخلية تابعة للرئي�س التنفيذي 
والتي  امل�ؤ�س�سة  م�ست�ى  على  الفت�ى  جهة  اأعمال  من  ولي�ست  للم�ؤ�س�سة، 
املعايري  للم�ؤ�س�سة طبقًا جلميع  العم�مية  تابعة للجمعية  تعد جهة خارجية 
ال�سادرة يف هذا ال�ساأن من اجلهات الداعمة. اأما ال�سرية فلي�ست يف خطر 
يف حال رفع املنتج اجلديد لل�سلطة الإ�سرافية للم�افقة عليه؛ لأن ال�سلطة 
الإ�سرافية معنية باملحافظة على ال�سرية، واملمار�سة احلالية جلميع البن�ك 
تقت�سي اأخذ م�افقة ال�سلطة الإ�سرافية عند طرح اأي منتج جديد يف ال�س�ق، 
ومل تتم اإثارة م�ساألة ال�سرية من قبل، ولكن بدل اأن كانت م�افقة ال�سلطة 
ما�ستتناول  فاإن  والت�سريعي  امل�سريف  اجلانب  على  مقت�سرة  الإ�سرافية 
اجلانب ال�سرعي الذي تخدمه الهيئة ال�سرعية العليا التي تعتمد املرجعية 
ال�سرعية امل�حدة. واأما ما يقال ب�ساأن املناف�سة بني البن�ك فاأمر حادث الآن 
اإ�سالمية وغري  للمنتجات امل�سرفية قاطبة  رغم عدم وج�د حماية فكرية 
اإ�سالمية، و�سيك�ن من حظ املبتكر املبادر ال�ستح�اذ على ح�سة من ال�س�ق 
قبل اأن يدخل املقلدون كما هي حال جميع حالت الريادة، ثم يك�ن التناف�س 

على اأ�سا�س اجل�دة وال�سعر، وهذا من اأهداف ت�حيد املرجعية. 
4. تنظيم مهنة التدقيق ال�صرعي

ال�سرعية  للهيئات  املح�س�ب ك�ظيفة  ال�سرعي اخلارجي  التدقيق  اإن   .4.1
اخلا�سة يف و�سعها احلايل، ينتابه كثري من ال�سعف يف املمار�سة ول يت�سم 
بنف�سها،  بالتدقيق  تق�م  الهيئات ب�سفة غالبة ل  لأن  بال�ستقاللية. وذلك 
ال��سع  يحقق  ل  وهذا  الداخلي.  ال�سرعي  التدقيق  نتائج  تعتمد على  واإمنا 

املهني امل�ستقل للمدقق ال�سرعي اخلارجي. 
4.2. واإن ف�سل مهمة التدقيق عن مهمة الفت�ى اخلا�سة كمرحلة اأوىل، ثم 
انح�سار الفت�ى اخلا�سة ب�سبب اعتماد املرجعية ال�سرعية امل�حدة كمرحلة 
ثانية يجعل التدقيق ال�سرعي اخلارجي يف و�سع اأف�سل من الناحية املهنية، 
ولدعم ا�ستقاللية التدقيق ال�سرعي اخلارجي يجب ا�ستحداث نظم متكاملة 
لتاأ�سي�س مكاتب للتدقيق ال�سرعي اخلارجي على غرار مكاتب التدقيق املايل، 

واإقرار نظم وت�سريعات وم�ؤ�س�سات تتعلق مبزاولة مهنة التدقيق ال�سرعي على 
م�ست�ى الدولة، مثل: معايري املراجعة ال�سرعية، وجمعية املدققني ال�سرعيني، 

و�سجل املدققني ال�سرعيني، وزمالة املدققني ال�سرعيني. 
4.3. اإن الت�سريعات والنظم وامل�ؤ�س�سات الالزمة لتعزيز املهنية يف التدقيق 
ال�سرعي تعد من اأبرز التحديات التي ت�اجهها البن�ك املركزية. ونعتقد اأن 
اأنها  دام  ما  اأكرث مبادرة يف هذا الجتاه  تك�ن  لأن  املركزية مدع�ة  البن�ك 
ارت�ست ب�ج�د امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية حتت اإ�سرافها ويف ظل الق�انني 

التي يجب عليها تف�سريها وتطبيقها على تلك امل�ؤ�س�سات. 
املركزي  امل�سرف  يق�م  اأن  يقت�سي  للتدقيق  املهني  التنظيم  واإن   .4.4
الإ�سالمية  املالية  امل�ؤ�س�سات  على  ال�سرعي  للتفي�س  فاعلة  جهة  باإحداث 
البن�ك  تلك  التزام  التاأكد من  وتك�ن مهمتها  البنكي،  التفتي�س  بجهة  اأ�س�ة 
بق�انني البن�ك الإ�سالمية واأنظمتها الأ�سا�سية وتفعيل جهة التدقيق ال�سرعي 
اخلارجي، ونظام الرقابة ال�سرعية الداخلية ككل على �سعيد اإجراءات العمل 
للجنة  التابعة  الداخلي  ال�سرعي  التدقيق  واإدارة  والعاملني،  الآلية  والأنظمة 

املراجعة الداخلية على م�ست�ى امل�ؤ�س�سة. 
5. االإلزام القانوين

العمل  ه�  التحديات  تلك  معاجلة  قدمًا يف  للم�سي  الأمثل  ال��سع  اإن   .5.1
اإليها  الإ�سارة  ال�سابق  املقرتحات  جميع  لإقرار  املركزية  البن�ك  من  اجلاد 
الفت�ى،  بني  الف�سل  من  بدءا  الإ�سالمية  املالية  للم�ؤ�س�سات  ملزم  ب�سكل 
الفت�ى  وظيفة  اإلغاء  ثم  امل�حدة  ال�سرعية  املرجعية  اعتماد  ثم  والتدقيق 
طريقها  جتد  لن  املقرتحات  هذه  فاإن  القان�ين  الإلزام  دون  ومن  اخلا�سة. 

للتطبيق املنظم. 
5.2. اإن �سيادة القان�ن تفر�س اأن تبادر البن�ك املركزية لتحمل م�س�ؤولياتها 
واإن من  امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية.  القان�ن على جميع  كاملة جتاه فر�س 
اأبرز النتائج املرتتبة على ذلك وج�د منط م�حد للعمل يف امل�ؤ�س�سات املالية 
واحد  منط  وفق  تعمل  التي  التقليدية  املالية  بامل�ؤ�س�سات  اأ�س�ة  الإ�سالمية 
يخ�سع ملرجعيات م�حدة ومفرو�سة بق�ة القان�ن وه� الهدف املعلن وال�سابق 
ذكره لهيئة املحا�سبة AAIOFI. اإن امل�ساواة بني امل�ؤ�س�سات العاملة يف نف�س 
املجال من حيث فر�س املناف�سة يجب اأن يك�ن حمل عناية ال�سلطة الإ�سرافية. 
لبناء  فر�سة  الإ�سالمية  املالية  امل�ؤ�س�سات  مينح  القان�ن  �سيادة  اإن   .5.3
من�ذج م�حد للبنك الإ�سالمي يتمتع بالعاملية، وميكن ت�س�يقه وبيعه خالفًا ملا 
عليه التطبيقات احلالية التي تت�سم باختالفات عميقة يف بع�س الأحيان بني 

م�ؤ�س�سة واأخرى وبني بلد واآخر يف اأحيان اأخرى .

لمزيد من التفصيل ينظر للباحث: "العقود النمطية لألدوات المالية اإلسالمية: أما آن األوان"، المؤتمر السادس للهيئات الشرعية، تنظيم هيئة . 1
المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية، مملكة البحرين، 14-15 يناير 2007. 

ينظر للباحث "دور المعايير الشرعية والمحاسبية في توجيه الصيرفة اإلسالمية"، مؤتمر المصارف اإلسالمية الثالث ف دمشق : الصيرفة . 2
اإلسالمية : الواقع والطموح في دمشق في الفترة 9-10 مارس 2008 م. 

تنظر مقدمة كتاب المعايير الشرعية، 2007م، ص: ل، م، ع. . 3
ينظر للباحث "دور المعايير الشرعية والمحاسبية في توجيه الصيرفة اإلسالمية"، ورقة مقدمة لمؤتمر المصارف اإلسالمية الثالث ف دمشق : . 4

الصيرفة اإلسالمية : الواقع والطموح في دمشق في الفترة 9-10 مارس 2008 م. 
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كلية الشريعة والقانون، مؤتمر المؤسسات المالية اإلسالمية : معالم الواقع وآفاق المستقبل، 8-10 مايو 2005م. 
لمزيد من التفصيل يراجع للباحث: "إستراتيجية التدقيق الشرعي الخارجي: المفاهيم وآلية العمل"، المؤتمر الرابع للهيئات الشرعية، تنظيم هيئة . 6

المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية، مملكة البحرين، 2-4 أكتوبر 2004. وللباحث أيضاً: "االحتراف في التدقيق الشرعي"، من 
المواد المعتمدة في الدبلوم المهني في الرقابة الشرعية، تنظيم بيت المشورة لالستشارات الشرعية، دولة الكويت، يونيو 2004. 

ينظر للباحث: "العقود النمطية لألدوات المالية اإلسالمية: أما آن األوان"، المؤتمر السادس للهيئات الشرعية، تنظيم هيئة المحاسبة والمراجعة . 7
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التفكري االبتكاري وحلول مل�صاكل االأمة 

د. علي مكي
ا�ستاذ التنمية الب�سرية

تعريف البتكار "الإبداع":
يف معجم األفاظ القراآن الكرمي بدع ال�سيء، بدعًا واأبدعه، اأن�ساأه وبداأه على 
غري مثال �سابق ومن ذلك يف القراآن الكرمي "بديع ال�سماوات والأر�س" ورد 
اأول، وقال:  اأن�ساأه  ال�سيء يبدعه بدعًا وابتدعه،  العرب، بدع  ل�سان  يف كتاب 
"اأب� عدنان" املبدع الذي ياأتي اأمرًا، اأي اأول مل ي�سبقه اأحد والبديع املحدث 

العجيب. والبديع ال�ساعر جاء بالبديع.
هذا عن الإبداع ومعناه يف اللغة العربية، ومن جممل تلك الأفكار التي وردت 
اأم�ر  عدة  بني  ميزوا  قد  العرب  اأن  بجالء  لنا  يتبني  ال�سابقة  الن�س��س  يف 

جنملها فيما يلي: 
اأن هناك �سخ�سًا مبدعًا.. 1
اأن هناك فعاًل اأو عملية لالإبداع.. 2
اأن هناك ناجتًا للن�ساط اأو هذا الفعل، هذا الناجت ه� ما يطلق . 3

عليه الباحث�ن ا�سم الناجت الإبداعي.
الإبداع لغة م�ستقة من الفعل "اأبدع" ال�سيء اأي اخرتعه، واهلل بديع ال�سم�ات 
والأر�س اأي مبدعها واإبداع ال�سعر اأي جاء بالبديع، والبدعة احلديث يف الدين 
بعد الإكمال، واأبدع اهلل اخللق اإبداعًا خلقهم ل على مثال، واأبدعت ال�سيء 
للحالة املخالفة بدعة، ثم غلب  واأحدثته ومنه قيل  ا�ستخرجته  اأي  وابتدعته 
ا�ستعمالها فيما ه� نق�س يف الدين اأو زيادة، وفالن بدع يف هذا الأمر كان ه� 
اأمرا من فعله فيك�ن ا�سم فاعل مبعني مبتدع والبديع فعيل من هذا، " قل ما 

كنت بدعًا من الر�سل والإبداع يعني الإيجاد اأو اخللق اأو التك�ين اأو البتكار 
والتخيل الإبداعي ن�ع من التخيل املثمر، والإبداعية هي النزعة نح� الإبداع 
تلقائية،  اأكرث  التخيل  ان  نق�ل  والتخيل  الإبداع  بني  بالفرق  يتعلق  وفيما 
به من م�سكالت،  ن�سعر  ملا  ال�اقع  اإىل  بنا ايل حل�ل م�ستندة  ي�ؤدي  والإبداع 

مبعني ال��س�ل اإىل حل�ل ميكن حتقيقها يف عامل ال�اقع.
وتتدخل الذاكرة وما فيها من معل�مات يف عملية الإبداع اأو التفكري الإبداعي، 
والإبداع وفقًا للمفه�م ال�سيك�ل�جي لي�س جمرد حماكاة ل�سيء م�ج�د واإمنا 
وتلك  العالقات  هذه  وو�سع  جديدة  ووظائف  عالقات  اكت�ساف  يف  يبدو 
حماكاة  يك�ن  اأن  ميكن  ل  والإبداع  جديدة،  اإبداعية  �سيغة  يف  ال�ظائف 
�سيء  اإن�ساء  ه�  واإمنا  واأحداثها،  ووقائعها  حلقائقها  ت�س�رًا  اأو  للطبيعة 
جديد ولكن لي�س من ال�سروري اأن تك�ن جميع عنا�سر ال�سيء املبدع جديد 
اأو ت�س�ير جديد  كل اجلدة، واإمنا قد يك�ن الإبداع عبارة عن تاأليف جديد 

لأ�سكال قدمية. 
ويري  جديدًا،  ت�ظيفًا  ي�ظفها  ولكنه  غريه،  من  اأفكارًا  ي�ستعري  قد  فاملبدع 
فيها معاين جديدة، وي�سفي عليها دللت جديدة مل ي�سبقه اإليها اأحد. فيغدو 
الإبداع هنا ه�: القدرة على اإنتاج اجلديد من خالل �سياغة جديدة للمادة 

اأو امل�اد املاأل�فة م�سبقًا.

ويعرف "�سيم�ن" البتكار باأنه "مبادرة الفرد وقدرته على اخلروج من �سياق 
العادة واملاأل�ف واإتباع منط للتفكري". 

املعل�مات  يف  الختالل  اأو  الثغرات  اإدراك  "عملية  باأنه:  ت�ران"   " ويعرفه 
والعنا�سر املفق�دة وعدم الت�ساق". 

من  احلد�س  من  اأ�سا�س  على  فجاأة  يظهر  اجل�سطلت  علماء  عند  والإبداع 
قدرات فرعية من اأهمها: 

الطالقة ب�سرف النظر عن طبيعته. . 1
املرونة وهي قدرة الفرد على اإعطاء اأفكار متن�عة. . 2
الأ�سالة وهي القدرة على اإعطاء اأفكار نادرة وجديدة. . 3

ي�ستخدم مفه�م الإبداع كي ي�سري اإىل العمليات العقلية واملزاجية والدافعية 
الفنية  والأ�سكال  والت�س�رات  والأفكار  احلل�ل  اإىل  ت�ؤدي  التي  والجتماعية 

والنظريات اأو املنتجات التي تك�ن فريدة وجديدة.
خاللها  من  اهتم�ا  التي  الرتكيز  بنقاط  يتعلق  فيما  العلماء  اختلف  وقد 
بالإبداع، فبع�سهم نظروا اإليه باعتباره القدرة على اإيجاد �سيء جديد مل يكن 
م�ج�دا من قبل، بينما نظر اآخرون اإىل الإبداع باعتباره لي�س جمرد قدرة بل 
جمم�عة من العمليات النف�سية تظهر من خاللها منتجات جديدة "ذات قيمة 
عالية" بينما نظر فريق ثالث اإىل الإبداع باعتباره لي�س قدرات ولي�س عمليات 

بل منتجات متميزة. 
مع  م�سكالت  حلل  ب�سيطة  عملية  "اأنه  على  الإبداع  يعرف  مثاًل  "فرايت" 

التاأكيد على اأ�سالة احلل وقيمته". 
وينظر "ما كلري" اإىل الإبداع "باعتباره تعبريا عن تفاعل معقد بني التفكري 

ال�اقعي والتفكري اخليايل". 
ويعرف "�ستاين" الإبداع باأنه: "عملية ينتج عنها عمل جديد تقبله جماعة ما 

يف وقت معني على اأنه م�سبع اأو مفيد اأو مقنع". 
اأما "فرانك بارون" فعرف الإبداع باأنه: "طاقة يتم ت�ظيفها للعمل بطريقة 

بنائية". 
"وايتفليد" اأهمية اأن تك�ن الفكرة الإبداعية متميزة باجلدة والب�ساطة  اأكد 

واملنا�سبة والدقة والكتمال. 
كذلك حاول "تايل�ر" اأن ي�جد ت�س�ية اأو يق�م بعمليات تكامل ما بني الأعمال 
اأننا نفكر يف الإبداع من خالل م�ست�يات  املختلفة اخلا�سة بالإبداع فاقرتح 

خمتلفة هي: 
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تك�ن . 1 حيث  امل�ستقل  بالتعبري  هنا  الراأي  ويتعلق  التعبريي،  الإبداع 
ر�س�مات  يف  كما  عامة  غري  املنتج  وكفاءة  والأ�سالة  املهارات 

الأطفال التلقائية مثاًل.
الإبداع الإنتاجي، ويتعلق ذلك بالن�اجت الفنية اأو العملية حيث ي�جد . 2

منتجات  لإنتاج  اأ�ساليب  وتط�ير  احلر  اللعب  و�سبط  لتقييد  ميل 
اأو حت�سني منتج م�ج�د  اآلت جديدة  اإنتاج  مكتملة )كما يف حالة 

مثاًل(.
وامل�ستك�سفني . 3 باملبتكرين  الإبداع  ذلك  ويتعلق  الخرتاعي،  الإبداع 

حيث تظهر الرباعة يف التعامل مع امل�اد واملناهج والأ�ساليب )كما 
يف حالة اخرتاع اأجهزة جديدة كالتليفزي�ن مثاًل(.

من . 4 امل�ستمرة  التح�سني  بعمليات  ذلك  ويتعلق  البتكاري،  الإبداع 
وت�س�رية  جتريدية  مهارات  على  ت�ستمل  بتعديالت  القيام  خالل 
خالل  من  ولكن  مثاًل(  والفن  العلم  يف  جديدة  نظريات  )ابتكار 
الن�سبية  )نظرية  �سلفًا  م�ج�دة  ونظريات  اأفكار  على  العتماد 

مثاًل(.
اجلديد . 5 الفرتا�س  اأو  باملبداأ  الإبداع  هذا  ويتعلق  النبثاق،  اإبداع 

كلية والذي تزدهر ح�له مدار�س جديدة، وقد اأ�سار تايل�ر اإىل اأن 
عديدًا من الأفراد يك�ن هذا امل�ست�ى اخلام�س يف اأذهانهم عندما 
من  )اخلام�س(  امل�ست�ى  هذا  اأن  وحيث  الإبداع،  عن  يتحدث�ن 
التفكري الإبداعي نادر احلدوث اإىل حد كبري، فاإن امل�ست�يات الأقل 

منه كانت هي املت�سمنة عادة يف معظم بح�ث التفكري الإبداعي.
اأو ع�امل ذات متغريات متعلقة بالرتاث الأ�سبق  هذا بالإ�سافة اإىل عنا�سر 
الإبداعي  املنتج  للتفرقة بني  اإليه  ال�سائد الذي يتم الحتكام  الثقايف  واملناخ 
اأي الذي يتميز بخ�سائ�س اجلدة والإبداع وذلك الذي ل يك�ن كذلك ويجيء 

جمرد تقليد وتكرار ملا �سبق اأو ملا ه� �سائد يف املجتمع من منتجات. 
يقرر الباحث الأمريكي "ج�خاتينا" اأن تعريفات الإبداع اأ�سبحت من الكرثة 
وي�رد  مبقت�ساه،  للعمل  منها  واحد  اختيار  علينا  ي�سعب  بحيث  والتداخل 
الباحث العديد من التعريفات التي من بينها التعريف الذي ورد يف قام��س 
 KERE ويب�سرت والذي يذهب اإىل "اأن الإبداع يرجع اإىل امل�سطلح الالتيني
ي�سبب  اأنه  اأي   Create يبدع  الإجنليزي  والفعل  النم�  �سبب  اأو  النم�  مبعني 
املجيء اإىل ال�ج�د اأو الدفع به اإىل التحقق يف ال�ج�د"، وه� يعني اأي�سًا فيما 
القدرة  على  النتباه  تركز  مبدع  وال�سفة  وي�ؤ�سل،  ي�سنع  "خاتينا"  يذهب 
الإبداعية اأي اأن من يت�سف بهذا ال��سف يك�ن م�ستح�ذًا على القدرات التي 

جعلته كف�ؤًا لإنتاج عمل اإبداعي كما اأنه يك�ن مالكًا للق�ة والدافع واخليال. 
وب�سرف النظر عن التن�ع ال�سديد يف تعريفات الإبداع التي و�سلت اإىل املئات 
ورمبا اأكرث اإل اأن الأمر املحقق حاليًا اأن الظاهرة الإبداعية هي واقع م�ج�د 
يف احلياة وبني النا�س، بل اإنه ميكن الق�ل اأن مفه�م الإبداع من وجهة نظر 

البع�س م�ساٍو ملفه�م احلياة من حيث اأن احلياة متجددة ومتدفقة. 

يكن  مل  اأمرًا  يحدث  الذي  ال�سل�ك  ه�  الباحثني  جمهرة  يرى  فيما  والإبداع 
م�ج�دًا من قبل بحيث ياأتي على غري مثال، وي�سيف اآخرون على ذلك وبحيث 
يك�ن مالئمًا ملقت�سى احلال، اأي وباإيجاز ه� ال�سل�ك الذي ين�سئ اأمرًا لي�س 

له نظري يتمتع بخ�سائ�س اجلدة واملالئمة والقت�ساد. 
وي�ستخدم بع�سهم لفظ ابتكار يف اللغة العربية مكان لفظ اإبداع ولكن يبدو 
اأكرث دللة على الن�ساط وال�سل�ك املتعلق بالتف�ق واحلذق يف  اإبداع  اأن لفظ 
ال�سنعة من لفظ ابتكار الذي يقت�سر معناه على ال�سبق واإتيان الأمر اأوًل على 
خالف لفظ اإيداع الذي يكاد يقرتب من مفه�م لفظ اخللق على نح� ما نقراأ 

يف القراآن الكرمي "بديع ال�سم�ات والأر�س". 
فالإبداع اإذن ه� "القدرة على اإنتاج اجلديد من خالل �سياغة جديدة للمادة 

اأو امل�اد املاأل�فة م�سبقًا". 
التنفيذ  الأفكار البتكارية م��سع  اأي و�سع  التجديد فه� تطبيق لالإبداع  اأما 
واخلدمات  واملنتجات  ال�سناعية  العملية  على  تدخل  التي  التح�سينات  وه� 
�س�ق  يف  الأف�سل  تك�ن  كي  وامل�ستهلك  العميل  ورغبات  احتياجات  ت�ائم  كي 

املناف�سني.
مع تعدد التعريفات واملفاهيم التي ت��سح معنى البتكار اإل اأنها تدور جميعًا 
ح�ل الت��سل اإىل فكرة وممار�سة جديدة اأو مزج بني عنا�سر م�حدة بطرق 

ع�سرية مل�اكبة الحتياجات احلديثة.
التفكري  "يتمثل  اأنه:  على  البتكاري  التفكري  يعرف  اهلل  خري  �سيد  الدكت�ر 
الطالقة  باأكرب قدر من  يتميز  اإنتاجا  الإنتاج  الفرد على  البتكاري يف قدرة 
اأو م�قف  مل�سكلة  البعيدة كا�ستجابة  وبالتداعيات  والأ�سالة  واملرونة  الفكرية 

مثري". 
ويالحظ من هذا التعريف اأنه قد ا�ستمل على مك�نات اأربعة اأ�سا�سية لعملية 

البتكار هي: 
عملية . 1 ق�رنت  ما  اإذا  وذلك  ن�سبيًا  ق�سرية  فرتة  خالل  معني  مل�قف   

ال�ستدعاء هذه بالأن�اع الأخرى للتفكري غري البتكاري. 
املرونة التلقائية: وت�سري اإىل القدرة على اإنتاج ا�ستجابات تت�سم بالتن�ع . 2

ا�ستخدام  مع  اآخر،  اإىل  اجتاه  من  التح�ل  واإمكانية  الجتاهات  فى 
التقليدية  جمم�عة متعددة من الإ�سرتاتيجيات، ومراعاة احلل�ل غري 

النادرة احلدوث. 
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الأ�سالة: ومتثل القدرة على اإنتاج اأفكار جديدة عما ه� معتاد وماأل�ف . 3
النادرة  من الأفكار والطرق والأ�ساليب. فالأفكار الأ�سيلة هي الأفكار 
اإح�سائيًا، كذلك متثل �سرعة اإنتاج اأفكار تت�فر فيها �سروطًا معينة يف 

م�قف معني. 
اإنتاج . 4 على  القدرة  مدى  يف  وتتمثل  البعيد:  التداعي  على  القدرة 

ا�ستجابات عميقة الأثر بعيدة كل البعد عما تاألفه املجم�عة التي ينتمي 
اإليها املفكر في�سبح قادرًا على جتاوز الفج�ات املت�سعة بني الأم�ر املرنة 

وبني القدرة على البتكار والإبداع. 
والإبداعية  البتكارية  ال�سمات  الأعمال ذوي  اأهم خ�سائ�س مديري  اإن من 

ما يلي: 
ال�ستعداد لتقليل وامت�سا�س خماطر مروؤو�سيهم. فاملديرون الذين . 1

ي�سجع�ن البتكار ي�سمح�ن ملروؤ�سيهم بقدر من احلرية متكنهم من 
والتي متثل  تكلفة هذه احلرية  الأخطاء هي  وتعد  اأفكارهم  متابعة 

اأحيانًا تكلفة عالية. 
ال�ستعداد لتبني الأفكار غري املدرو�سة جيدًا: يجب اأن ي�ستمع املدير . 2

مدرو�سة  غري  كانت  ول�  حتى  ودعمها  البتكارية  املقرتحات  اإىل 
ن�احي  ودرا�سة  قدمًا  امل�سي  على  املروؤو�س  لت�سجيع  وذلك  جيدًا، 

النق�س فيها. 
البتكاري�ن . 3 املديرون  ي�سعى  املنظمة:  �سيا�سات  لتجاهل  ال�ستعداد 

ال�سل�ك  اأدرك�ا  اإذا  ال�سيا�سات  اأو  الق�اعد  تلك  لتجاهل  ا�ستعدادًا 
البتكاري �س�ف ي�سل بهم اإىل نتائج وع�ائد اأف�سل. 

القدرة على اإ�سدار قرارات �سريعة: يت�سم القادة الذين يحت�سن�ن . 4
البتكار باحتفاظهم بال�سجالت وامل�ستندات الدقيقة والكافية مما 
اأن  ت�ستحق  عليهم  املطروحة  الأفكار  اأن  جيدًا  يدرك�ن  يجعلهم 
يدفعهم  مما  لديهم  ال�سجاعة  معدل  ارتفاع  بجانب  هذا  يتبن�ها، 

لتخاذ القرارات ب�سرعة ودقة. 
ارتفاع مهارة الن�سات الفعال: يت�سم القادة بارتفاع درجة الن�سات . 5

لديهم وذلك حلاجتهم اإىل البيانات واملعل�مات والآراء واملقرتحات 
التف�سيلي  اإتاحة الفر�سة ملروؤو�سيهم بالتحدث  مما يحفزهم على 

عن وجهات نظرهم. 

هذا . 6 يف  املدير  يعمل  به:  الت�سهري  اأو  املروؤو�س  اأخطاء  ت�سيد  عدم 
لتحقيق  اجلاد  وال�سعي  اأف�سل  م�ستقبل  اإىل  ال��س�ل  على  ال�سدد 
الأهداف املخطط لها، ولهذا يت�سم �سل�كه بعدم التم�سك بالأخطاء 
التي يرتكبها مروؤو�سيهم خالل عملهم وجتنب الت�سهري بهم جتنبًا 
لكيفية  مبا�سرة  ذهنه  ينطلق  بل  ذلك،  على  املرتتب  ال�سلبي  لالأثر 
التاأثري  وعدم  بنجاح  العمل  وا�ستمرار  اخلاطئة  امل�اقف  معاجلة 

ال�سيئ على نف��س مروؤو�سيه. 
يتجاهل . 7 ما  عادة  العامة:  امل�سلحة  وتف�سيل  احلقد  عن  الإبتعاد 

الكراهية  وجتاهل  احلقد  نبذ  اإىل  البتكار  ي�سجع  الذى  القائد 
الروح  انخفا�س  �سبح  عنهم  يبعد  مما  املروؤو�سني،  مع  التعامل  يف 
والتعامل  الت�سامح  اإىل  ويدع�  التنظيمي،  املناخ  و�س�ء  املعن�ية، 
ب�سعة ال�سدر، وتنا�سي اخلالفات ال�سخ�سية يف �سبيل ال��س�ل اإىل 

امل�سلحة العامة. 
واتخاذ  امل�سكالت  وحل  لت�سخي�س  تناوله  عند  البتكاري  التفكري  يتميز 

القرارات اأنه مير بعدة مراحل على النح� التايل: 
• التهي�ؤ وال�ستعداد النف�سي لإعمال الفكر. 	
• مالحظة وج�د �سع�بات اأو �سلبيات معينة. 	
• وج�د احلاجة اإىل حل امل�سكلة. 	
• تركيز اجله�د املتاحة وتنظيم عملية ال�ستفادة منها. 	
• حتليل امل�سكلة اإىل ع�املها املختلفة والتفكري املتعمق فيها. 	
• عمليات 	 اإجراء  امل�ساعدة يف  املتاحة  واملعل�مات  البيانات  جمع 

التفكري.
• و�سع حل�ل كثرية ومتن�عة واأ�سيلة ومالئمة.	
• حتليل نقدي م��س�عي للحل�ل املقرتحة. 	
• اختيار اأحد احلل�ل والرتكيز عليه.	
• التحقق من احلل. 	
• تنفيذ احلل واإي�ساح النتائج املرتتبة عليه. 	
• اإظهار قيمة العمل لالآخرين.	
• املتابعة والتق�مي امل�ستمر. 	
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هل القيادة باالإبداع اال�صرتاتيجي �رصورة اأ�صيلة، اأم خيار؟
Leading By Strategic Innovation is a must to sustain? 

د. عالء الدين العظمة
دكت�راه يف التخطيط ال�سرتاتيجي

م�ست�سار التخطيط والتنفيذ ال�سرتاتيجي يف كربى امل�ؤ�س�سات ال�س�رية
مدير وحدة التعّلم التنظيمي وتط�ير امل�ارد الب�سرية يف �سركة �سرييتل م�بايل تيليك�م

رئي�س ق�سم اإدارة الأعمال يف جامعة اأري�س-هي��سنت الأمريكية

هل الأهم بالن�سبة للقادة واملدراء التنفيذيني يف ال�سركات اأن يراكم�ا لديهم 
جمم�عة وا�سعة من املعارف مع الرتكيز على الإبداع ال�سرتاتيجي؟ اأم عليهم 

التعمق يف فرع واحد من املعارف؟
احلقيقي  فالتحديث  الأهم،  ه�  اأولهما  لكن  مهم،  الأمرين  كال  اجل�اب: 
والقدرة ال�سرتاتيجية اأمران متالزمان لدى القادة الناجحني، ولعلنا بالنظر 
اإيالء  عدم  ب�سبب  التقدم  عن  منها  الكثري  عجز  وكيف  التقانية  لل�سركات 
حاجات النا�س الهتمام املنا�سب؟ فالتقانة للتقانة لي�ست مثارًا لهتمام اأحد، 

والأهم اأن جتعلها ال�سركات تعني �سيئًا حلياة النا�س.
زاوج  حينما  م�ؤمتراته  اأحد  يف   )Bill Gross( كرو�س  بيل  فعله  ما  وهذا 
بعد  فيما  اأ�سبح  والذي   )Go To.com( وابتكر  والتقانة  النف�س  علم  بني 
)Overture( وه� من اأهم النجاحات امل�سه�دة التي حدثت يف عامل ال�يب .
اإىل منتجات  اأو جمال عملها  النظر عن حجمها  ال�سركات بقطع  حتتاج كل 
وخدمات مبتكرة لتنجح وت�ستمر، فاملناف�سة املتزايدة، املحلية منها والعاملية، 
اأوجدت  للزبائن،  املتغرية  والطلبات  اجلديدة،  للتقانات  ال�سريع  والنطالق 

اأ�س�اقًا تناف�سية مل يكن يت�قعها اأحد...
اإىل  ي�ؤدي  واأن  كليًا،  �سركة  م�ستقبل  يغري  اأن  واحدًا ميكن  مبتكرًا  منتجًا  اإّن 
ابتكار جمم�عة جديدة متامًا من املنتجات، بل قد ي�سفر عن ولدة �سناعة 

جديدة.
ولكي يتمكن القائد من حتفيز فريقه لإبداع منتجات وخدمات مبتكرة جديدة 
ومن  نف�سه  )القائد  العليا  الإدارة  دعم  التالية:  النقاط  مراعاة  عليه  ينبغي 
 ،)Begin with end in mind( وو�س�ح الروؤية وثباتها ،)ف�قه من القياديني

وتبادل املعل�مات، والتعاون الفّعال بني اأع�ساء الفريق .
ل يكتفي القائد الفّعال املبدع ا�سرتاتيجيًا بالأخذ والتقليد، بل يطّ�ر وي�سيف 
ويفّكر ويتاأمل وي�سحح ويعّدل، �سعاره يف ذلك " احلكمة �سالة امل�ؤمن، اأّنى 

وجدها فه� اأحق النا�س بها ".
يبديها  التي  املبادرة  ه�  الإبداع  اإّن   " بق�له:  �سمب�س�ن  العامل  فه  و�سّ وقد 
ال�سخ�س بقدرته على الن�سقاق من الت�سل�سل العادي يف التفكري اإىل خمالفة 

كلية، وبالتايل تك�ين تركيبات جديدة " . 
ت�ؤثر يف  التي  العنا�سر  اأهم  فاإّن  اأ�سدرتها جامعة �ستانف�رد،  وح�سب درا�سة 
الع�امل  عن  تن�ساأ  والتي  التناف�سية،  امليزة  ه�  وا�ستدامتها  ال�سركات  اأداء 

التالية:

• 	.)Scientific Management( الإدارة العلمية
• 	.)Effective Strategic Planning( التخطيط ال�سرتاتيجي الفّعال
• 	.)HR planning( التخطيط ال�سحيح للم�ارد الب�سرية
• 	.)MBO( الإدارة بالأهداف
• 	.)TQM( تطبيق نظام اجل�دة املتكامل
• 	.)Learning Org( تطبيق مفه�م املنظمات املتعّلمة
• بيت 	 وه�   ،)Strategic Innovation( ال�سرتاتيجي  الإبداع 

الق�سيد....
املخاطر  اإدارة  عن   2011 عام  �ستانف�رد  جامعة  ن�سرتها  اأخرى  درا�سة  ويف 
�سركة  اأجرته  ميداين  م�سح  على  بناًء  ال�سرتاتيجية  القرارات  و�سناعة 
القياديني  من   %71 اأّن  نتيجته  وكانت   ،2010 عام  لال�ست�سارات  ب��سطن 
الأول�يات  �سمن  والبتكار  الإبداع  و�سّف�ا  قد  الأمريكية  ال�سركات  كربى  يف 

الثالث التي ت�ؤثر ب�سكل مبا�سر على الربحية والنم� املايل ل�سركاتهم.
ومن اأهم الأ�سئلة التي مت طرحها �سمن الدرا�سة، هل اأنت را�ٍس عن العائد 
املايل الناجم عن ال�ستثمار يف الإبداع؟ فكانت النتيجة يف عام 2008 بن�سبة 
نعم،   %52 هي   2009 عام  النتيجة  اأ�سبحت  حني  يف  بال،  و%57  نعم،   %42

و48% بال، ويف عام 2010 كانت 55% نعم و45% ل .
جند يف اجلدول التايل الرتتيب العاملي لل�سركات الأكرث اإبداعًا خالل العامني 

2010 و2011:

الترتيبعام 2011عام 2012
AppleApple1
TwitterGoogle2

FacebookMicrosoft3
NissanIBM4

GrouponToyota Motors5
GoogleAmazon.com6

DowningLG Electronics7
NetflixBYD Auto8
ZyngaGeneral Electric9

EpocratesSony10
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مقالت يف الإدارة الإ�سالمية

اأن  دون  تغرّي  تبتكر،  اأن  لبد  الأعمال  عامل  يف  اأنه  هنا:  الأ�سا�سية  قاعدتي 
 Change،( ،...ت�سيف اأعباء مالية على ال�سركة، واإل فاإنك �س�ف ت�سمحل

.)…Innovate، or die

القاعدة الثانية: لي�س هناك جيد اأو �سيء، بل هناك فر�س للتح�سني.
 Think" اأبل:  �سركة  �سعار  وتذكر  خمتلفة،  بطريقة  فكر  الثالثة:  القاعدة 

."differently

الإبداع  عن  1997م،  "�ستيفنز" و" ب�ريل" عام  العاملان  اأعدها  درا�سة  يف 
اختبار  يتم  فكرة،   3000 كل  بني  من  باأن  العاملان  وجد  اخلاّلقة،  والأفكار 
كله  وينتج عن ذلك  م�سروع،  ت�سمية 125  وينتج عن ذلك  فكرة فقط،   300
1.7 منتج اأو خدمة جديدة، اأي من كل 3000 فكرة جديدة ينتج 1.7 منتج 
لالإبداع  التحفيز  من  املزيد  على  القادة  يحث  ما  وهذا  مربحة،  خدمة  اأو 
واملنتجات  اخلدمات  من  املقب�ل  الأدنى  احلد  على  للح�س�ل  ال�سرتاتيجي 

اخلاّلقة.
تعتمد القيادة بالإبداع ال�سرتاتيجي من وجهة نظري على مايلي:

املفت�ح، . 1 واحل�ار  احلر،  التفكري  ثقافة  هي  هل  ال�سائدة:  الثقافة 
والإبداع والتخّيل؟

والإبداع؟ . 2 لالبتكار  متخ�س�س  ق�سم  هناك  هل  التنظيمية:  البنية 
م�ظفي  عدد  باأّن  علمًا  بذلك؟  خا�س  وظيفي  م�سمى  هناك  وهل 
البحث والبتكار )R&D Staffing( على م�ست�ى العامل يف تزايد 
جمعية  ن�سرتها  التي  الإح�سائيات  اآخر  ح�سب  وذلك  م�ستمر، 

التدريب والتط�ير الأمريكية .
3 ..)Process( طريقة العمل
الأنظمة ال�سائدة.. 4

كثقافة  الإبداع  تعزيز  من  القائد  لتمكن  التالية  املقرتحات  اأقدم 
تنظيمية وح�سد نتائج ذلك:

1 . Innovation-Driven( جعل الإبداع مهمة كل م�ظف يف املنظمة
.)Culture

امل�ساريع . 2 �سعيد  على  حتى  والإبداع  لالبتكار  خا�سة  ميزانية  ر�سد 
ال�سغرية.

3 ..)Innovation Mentor( تدريب وتاأهيل مر�سدين لالإبداع
مكافاأة الأفكار املبدعة با�ستمرار.. 4
ت�سكيل جلنة لتقييم الأفكار ومتابعة تنفيذها.. 5

تط�ير اأ�ساليب العمل لت�اكب وتدعم الإبداع.. 6
الت�سجيع على املخاطرة.. 7
الرتكيز على ثقافة التنفيذ.. 8
النتباه اإىل ما يدعى بـ )Mad Scientist( مثل جيم�س كامريون . 9

�سركة  )رئي�س  ج�ب�س  و�ستيف  واأفاتار(،  تايتنك  فيلمي  )خمرج 
املثمرة،  الأفكار  ذوي  املميزين  املبدعني  ه�ؤلء  اأبل(، وغريهم من 
عادة  فهم  اخلا�سة،  احتياجاتهم  لهم  الأ�سخا�س  ه�ؤلء  باأّن  علمًا 
�سعيف� املهارات الت�ا�سلية، ومنخف�س� الذكاء العاطفي، بل واأحيانًا 

فهم غريب� الأط�ار.
يق�ل بيرت دركر )Peter Drucker(: " نحن بحاجة اإىل مدّبرين وجمانني، 
فاملدّبرون يت�ل�ن التحليل املايل و�س�ؤون امل�ظفني التي حتتاج درا�سة وحتليل 
ل  الذي  اجلامح  اخليال  اأ�سحاب  فهم  املجانني  اأما  دقيقة،  واإح�سائيات 

تقيدهم احلقائق وينظرون اإىل امل�ستقبل نظرة اإبداعية " .
اأيها القائد جمم�عة من الن�سائح لكي تعتمد الإبداع ال�سرتاتيجي  اأهديك 

كاأداة اأ�سا�سية يف قيادتك:
تنفيذ . 1 من  متكنني  التي  قدراتي  هي  ما  نف�سك:  وا�ساأل  �سريحًا،  كن 

الأفكار؟
�سع خطتك، ما هي ا�سرتاتيجياتي لل��س�ل اإىل الهدف؟. 2
اإىل . 3 لل��س�ل  ت�ساعدين  التي  واحل�افز  الدوافع  هي  ما  دوافعك،  حدد 

اأهدايف؟
�سع منرًا يف قلبك، مباذا اأ�ستطيع اأن اأ�سحي، ما هي ع�اقب ف�سلي؟. 4
وا�سل العمل، ما هي الأعذار التي متنعني من البدء يف تنفيذ الأفكار؟. 5
�سم الأ�سخا�س اخلم�سة الذين يقّدرون الأفكار ويحرتم�نها.. 6
ما النتقادات املت�قعة، وكيف �ستتعامل معها؟. 7
ما العقبات املت�قعة، وكيف �ستتعامل معها؟. 8
ما املعارك التي ميكن جتنبها؟. 9

ل ت�ست�سلم لل�سربة الأوىل، وعزز درجة املقاومة لديك.. 10
افتخر بانت�ساراتك، وتعّلم من هزائمك، ماذا حققت، وماذا تعّلمت؟. 11

اأختم مبق�لة �سمعتها على اإحدى الف�سائيات:
التقّدم  اأن  حيث  الع�س�ر،  كل  عن  خمتلف  فيه  نعي�س  الذي  الع�سر  اإّن   "
على  يعتمد  اإمنا  الطبيعية،  وامل�ارد  امل�اد  وفرة  اإىل  ي�ستند  يعد  مل  التقني 
الذكاء الإن�ساين، وعلى املهارات الراقية، كما يعتمد على املعرفة والقيادة " .

يتبع يف العدد القادم باإذن اهلل..

1 . then  ,2003  Interview had done by Harvard Business Review with TED conference chairman )Mr.Chris Anderson( in
.2003 published through HBR magazine at Dec

2 ..2003 Lynn, Gray S/Reilly, Richard R, Blockbusters, Sound view Executive Books Summaries, US, May
 السويدان، طارق، العدلوني، محمد، كتاب مبادئ اإلبداع، مهندسو الحياة، الطبعة الثالثة، 2004م، الكويت، عدد الصفحات)140(، الصفحة رقم )18(.. 3
4 ..BCG( senior management survey( 2010 strategic decision & risk management research, based on 2011 Stanford university 
5 ..How-to-Lead-a-Mad-Scientist/12/2012/WWW.ASTD.org/Publications/Blogs/WorkforcDevelopment-Blog 
 السويدان، طارق، والعدلوني، محمد، كتاب مبادئ اإلبداع، مهدنسو الحياة، الطبعة الثالثة، 2004م، الكويت، عدد الصفحات)140(، الصفحة رقم )36(.. 6

 	.2003 Harvard Business Review Interview with «TED” conference chairman )Mr.Chris Anderson(, HBR magazine, Dec
 	.2003 Blockbusters Book, Gray S. Lynn, /Richard R.Reilly,Soundview Executive Books Summaries, US, May
 	.BCG( senior management survey( 2010 strategic decision & risk management research, based on 2011 Stanford university
 	WWW.ASTD.org
كتاب مبادئ اإلبداع، مهندسو الحياة، طارق السويدان ومحمد أكرم العدلوني، الطبعة الثالثة، 2004م، الكويت.	 

المراجع:
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ال�صياغة ودورها يف فهم املعنى وتركيز االهتمام
مقاًل  ومت�يل(  م�سارف  )بكال�ري��س  ال�سكعة  م�ؤن�سة  الآن�سة  اختارت 
 Focusing Attention Within A Field Of Meaning بعن�ان: 
 S.A. Deetz، S.J. Tracy، J.L. Simpson :مل�ؤلفه Using Frames
حم�ر  ليك�ن  )بت�سرف(،  للعربية  فرتجمته   ،2000 عام  كتبه  والذي 

نقا�س اأجرته مع عدد من املهتمني.
ويعترب  املعنى.  على  النا�س  اهتمامات  برتكيز  تك�ن  ال�سياغة  اإن 
م�ؤ�س�سا   )Tversky، Kahneman، 1981( كانيمان(  و  )تفري�سكي 
 G.( و�سار(  )فايرها�ست  اأن  من  الرغم  على  ال�سياغة،  نظرية 

Fairhurst، R. Sarr، 1996( هما من �ساغ هذا امل�سطلح.

يق�ل:  الذي  العقالين  الختيار  لنظرية  الأ�سا�سي  للمفه�م  وخالفًا 
)ت�سعى النا�س دائمًا لتخاذ اخليارات املمكنة الأكرث عقالنية(، ت�سري 
املتخذة.  الختيارات  على  ي�ؤثر  �سي  كل  تقدمي  اإىل  ال�سياغة  نظرية 
فال�سياغة هي املفاهيم املجردة التي تعمل على تنظيم وهيكلة املعاين 
الجتماعية، نظرًا لتاأثريها يف نظرة اجلمه�ر اإىل الأخبار، حيث تركز 

على كيفية التفكري يف م�ساألة ما.
تعترب ال�سياغة ن�عًا من اأن�اع الت�سالت التي تق�د الآخرين اإىل القب�ل 
مبعنى دون اآخر، فتتحدد من خاللها م�سادر الت�سال وتبني ق�سية اأو 
تاأثري كبري  لك�نها ذات  ال�سياغة م��س�عًا مهمًا  جدل عام. كما متثل 
على اعتقادات النا�س. لذلك تعترب ال�سياغة طريقًا للت�ا�سل الإن�ساين، 
يحاول  وكذلك  املعنى،  هذا  يف  الأحداث  تعر�س  الإعالم  ف��سائل 
ال�سيا�سي�ن ت��سيف الأحداث، وذات ال�سيء يف التفاو�س حيث يحاول 
اأحد الطرفني التحرك نح� النتيجة املرغ�بة لالآخر. واأخريًا ميكن اأن 
ت�ستخدم ال�سياغة من قبل قادة املنظمات ملا لها من اآثار عميقة على 
كيفية فهم وا�ستجابة اأع�ساء املنظمة للعامل الذي يعي�س�ن فيه. تلك هي 
القادة الأكرث جناحا، ولكن ل يتعلمها كثريون يف  التي ميتلكها  املهارة 

غالب الأحيان.
حتت�ي ال�سياغة وفقًا اإىل )�سار( و )فايرها�ست( على ثالثة عنا�سر، 
ت�ساعد على تذكر  فاللغة  والتدبر.  والتفكري )3(  اللغة )2(  هي: )1( 
املعل�مات، وعلى تغيري الطريقة التي نرى بها احلالت. لكن ل�ستخدام 
ت��سيحاتهم  على  ذلك  ينعك�س  واأن  النا�س،  يفكر  اأن  يجب  اللغة، 
واحتياجات الآخرين. لذلك ينبغي على القادة تعلم ال�سياغة العف�ية 
يف بع�س الظروف املعينة ليك�ن�ا قادرين على القيام بذلك، ويجب اأن 
يك�ن لديهم تدبر لي�ستطيع�ا التنب�ؤ ب�ج�د فر�س  اأخرى اأكرث لل�سياغة، 

وبعبارة اأخرى يجب اأن يخطط القادة لتك�ن عملية ال�سياغة عف�ية.
و�سف )�سار( و )فايرهار�ست( تقنيات ال�سياغة عام 1996، مبا يلي:

مقارنته . 1 تتم  جديد  معنى  برنامج  اأو  فكرة  لإعطاء  املجاز: 
ب�سيء اآخر.

حكاية . 2 �سياغة  بهدف  والأ�ساطري  كاخلرافات  الق�س�س: 
امل��س�ع بطريقة حّية ل تن�سى.

وحتديد . 3 تنميط  بغية  والحتفالت  والطق��س  كال�سعائر  التقاليد: 
القيم  اإنتاج  واإعادة  لتاأكيد  املنظمة  يف  منتظمة  زمنية  زيادات 

التنظيمية.
امل�سطلحات وال�سعارات ل�سياغة امل��س�ع بطريقة ماأل�فة ل ُتن�سى.. 4
الرباعة: لت�سيء قيم ال�سركة من خالل اآثار ملم��سة، رغم اأن اللغة . 5

قد ل ت�سعف بذلك اأحيانا.
التباين، ل��سف امل��س�ع مب�سطلحات لي�ست فيه.. 6
الدوران: للحديث عن مفه�م، باإعطائه دللت اإيجابية اأو �سلبية.. 7

عر�سنا الأمر على الأ�ستاذة واملدققة اللغ�ية وعد �سك�ة ملعرفة راأيها بدور 
ال�سياغة واأهميتها، فقالت:

حل�اين  يدي  بني  وجدت  اإن  م�اد  هي  والبي�س،  وال�سمن  وال�سكر  الطحني 
ماهر، ف�سي�سنع منها عدة اأن�اع من احلل�ى اللذيذة تختلف يف مذاقها عما 
ي�سنعه حل�اين اآخر، اإنها القدرة الإلهية التي جتلت فيما ميكن لكل اإن�سان 
مباحة  كلمات  عن  عبارة  هي  الألفاظ  وكذلك  عمله،  اأتقن  اإن  ي�سنعه  اأن 
ومتاحة لكل من تعلم لغته ال�طنية، وميكنه عن طريق جتميعها مبا يتنا�سب 

مع ق�اعد اللغة اأن ي�س�غ عبارة تعرب عن اأفكاره مبعاين تخ�سه. 
هذه  �س�غ  على  قدرتهم  اأي  ببالغتهم  الأ�سخا�س  اختالف  برز  هنا  ومن 
الألفاظ واإي�سال الر�سالة اإىل املتلقي فنحن ي�ميًا نتبادل الأدوار بني مر�سل 
وم�ستقبل وال�سلة التي تربطنا ببع�سنا هي الر�سالة )العبارات املعربة عن 
)م�ستمع،  امل�ستقبل  اإىل  كاتب(  )متحدث،  املر�سل  من  تنقل  التي  الأفكار( 
ميزة  ال�سياغة  على  والقدرة  ثقايّف،  جتارّي،  علمّي،  ميدان  اأي  يف  قارئ( 
هامة �سروري تعلمها لكل من يجد نف�سه ملزمًا مبخاطبة اجلمه�ر، وبهذه 
القدرة يتمكن البائع من اإقناع ال�ساري بب�ساعته، واملدر�س مبادته وال�سيا�سي 
من  حترتق  اأكفها  وجتعل  اجلماهري،  م�ساعر  تلهب  التي  واآرائه  باأفكاره 
دورًا  تلعب  وال�سقل  الدرا�سة  لكّن  فطرية  م�هبة  القدرة  وهذه  الت�سفيق، 
هذه  من  ومتكينهم  لالأبناء،  اأ�س�لها  تلقني  الآباء  وعلى  تنميتها،  يف  كبريًا 

املهارة التي يحتاج اإليها املرء يف اأي م�قع.
وقد و�سف )�سار( و )فايرهار�ست( تقنيات ال�سياغة واعتربا اأنها تتجّلى يف 
الإيجاز اأي التعبري عن املراد باأقل عدد من الألفاظ، والعتماد على اأ�سل�ب 
مع  العقل  اإىل  لل��س�ل عن طريقها  امل�ساعر  اإثارة  يتمكن من  الذي  الق�س 
الرتكيز على احرتام مقد�سات ال�سع�ب وعاداتهم، ولبّد ملن ي�س�غ الأفكار 
اأن يك�ن قادرًا على التجديد يف ا�ستخدام املاأل�ف كي يتمكن من ترك ب�سمة 
اأن ي�سف امل��س�ع مب�سطلحات لي�ست  خا�سة عند املتلقي، كما يجب عليه 
فيه، ومن ال�سروري احلديث عن املفه�م من كافة ج�انبه الإيجابية وال�سلبية 
لالإحاطة به على كافة الأ�سعدة. واإن العبارة املحّملة مب�سم�ن جيد وم�س�غة 
باأ�سل�ب م�ؤثر جتعلني اأحلم ب�ج�د خطيب بليغ �سادق �ساحب ر�سالة اإن�سانية 

وجمه�ر منفتح م�سغ بقلبه وعقله وم�ستعد للعمل ع�سى يتغري وجه العامل. 
ثم ت�جهنا للمرتجمة املحلفة )حنان قنطقجي( ب��سفها مدر�سة لغة اإنكليزية 
للتعليق على اأهمية ال�سياغة ودورها يف فهم املعنى وتركيز الهتمام، فقالت:
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What does “to coin a word” mean?
The meaning of “to coin )a word or phrase(” is changing and there’s a clear-cut need for some kind of 
disambiguation. 
Today is the day a certain set of language and literature fans celebrate Mr. Geoffrey Chaucer، who died 612 
years ago today. Not only was Old Chaucey a pretty compelling writer، but also، he was far better at coining 
words and phrases than the rest of us amateur portmanteau-chasers. As tweeted by the Oxford English Online، 
the word cloud below showcases a few of his contributions to the English language، among them، twitter، 
womanhood، fattish، caterwaul، sluttish، poppet، dotard، and crude. 
In linguistics، semantics is the subfield that is devoted to the study of meaning، as inherent at the levels of 
words، phrases، sentences، and larger units of discourse )termed texts(. The basic area of study is the meaning 
of signs، and the study of relations between different linguistic units and compounds: homonymy، synonymy، 
antonymy، hypernymy، hyponymy، mero nymy، metonymy، holonymy، paronyms. A key concern is how 
meaning attaches to larger chunks of text، possibly as a result of the composition from smaller units of 
meaning. Traditionally، semantics has included the study of sense and denotative reference، truth conditions، 
argument structure، thematic roles disambiguation needed، discourse analysis، and the linkage of all of these 
to syntax.
However many words in English can be coined by adding syllables at the beginning of words called – prefixes 
which changes the word’s meaning and syllables at the end of words called suffixes which changes the word’s 
meaning and often its part of speech. 
Here is a sample of the most common prefixes and examples of how those prefixes are used.
Anglo- relating to the UK or England an Anglophile )= someone who loves England(
ante- before•or•in•front•of•antedate•	•antenatal•
anti- 1 opposed to or against anti-racist laws 2 preventing or destroying an anti-aircraft missile 
auto- 1 operating without being controlled by humans autopilot )= a computer that directs an aircraft( 2 self 
an autobiography )= a book that someone writes about their own life(
bi- two bilingual )= speaking two languages( 	•bimonthly•)= happening twice in a month or once every two 
months(
Here are some of the most common suffixes and examples of how those suffixes are used:
able/-ible•changes•a•verb•into•an•adjective•meaning•‘able•to•be’•avoid•V•avoidable•	•admire•V•admirable
-age changes a verb into a noun meaning ‘the action described by the verb or the result of that action’ marry V 
marriage•	•break•V•breakage•	•spill•V•spillage
-aholic، -oholic makes a noun meaning ‘a person who is unable to stop doing or taking something’ a workaholic 
	•an•alcoholic•
-al•1•changes•a•noun•into•an•adjective•meaning•‘relating•to’•culture•V•cultural•	•nation•V•national•	•nature•V•
natural•2•changes•a•verb•into•a•noun•meaning•‘the•action•described•by•the•verb’•approve•V•approval•	•remove•
V removal
-an، -ian•1•makes•a•noun•meaning•‘a•person•who•does•something’•historian•	•politician•2•makes•an•adjective•
meaning ‘belonging somewhere’ American
-ance، -ence، -ancy، -ency makes a noun meaning ‘an action، state، or•quality’•performance•	•independence
-ation، -ion changes a verb into a noun meaning ‘the process of the action described by the verb، or the result of 
that•action’•educate•V•education•	•explain•V•explanation•	•connect•V•connection
Therefore، the best way to coin a new word is to describe a common object، phenomenon or trend. The process 
of coining a word is very easy but actually getting coined takes a lot of patience & hard work.
No doubt the expression “to coin a phrase،” tacked on after things that the speaker knows has been said before، 
is influencing this change in meaning. 
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كما عر�سنا الأمر على الدكت�ر عالء الدين العظمة ملعرفة راأيه يف )ال�سياغة( 
واأهميتها يف الت�ا�سل وجذب الهتمام ب��سفه خبريًا اإداريًا، فقال:

رمبا نح�سر املئات من املحا�سرات واخلطب والعرو�س، ول اأبالغ فاإن معظمها 
يبداأ بتثاوؤب احلا�سرين، ولرمبا اأك�ن اأولهم...

و  النطالق  نقطتي  على  الرتكيز  من  ال�سياغة  عند  لبد  نظري  وجهة  من 
النتباه  مع  والفيزيائية،  الفكرية  احل�س�ر  خلفية  مراعاة  ثم  ومن  الهدف، 

للع�امل اخلارجية.
الناجحة،  الأ�ساليب  اأهم  ومن  ال�سياغة،  يف  حمدد  اأ�سل�ب  اإتباع  والأهم 
الأ�سل�ب النمطي )Modular( بتقدمي �سل�سلة من املركبات املت�سابهة، وينجح 
هذا الأ�سل�ب يف الأم�ر املالية، والأ�سل�ب امليقاتي )Chronological( من 
املكاين  الفيزيائي  والأ�سل�ب  الزمني،  لت�سل�سلها  تبعًا  الأفكار  �سياغة  خالل 
بعر�س  وذلك   )Spatial( ال�سكلي  التخيلي  والأ�سل�ب   ،)Physical(
 Problem( واحلل  امل�ساألة  واأ�سل�ب  دائرة،..،  اأو  هرم  �سكل  على  الأفكار 
 ،)Issues & Actions( والإجراءات  امل�ا�سيع  واأ�سل�ب   ،)& Solution
واأ�سل�ب   ،)Opportunity & Leverage(والفعالية الفر�سة  واأ�سل�ب 
والف�ائد  امل�ا�سفات  واأ�سل�ب   ،)Form & Function( وال�ظيفة ال�سيغة 
 ،)Case Study( احلالة  درا�سة  واأ�سل�ب   ،)Features & Benefits(
املقارنة  واأ�سل�ب   ،)Criticism & Fallacy( والتنفيذ  الإنتقاد  واأ�سل�ب 

)Compare(، واأ�سل�ب امل�سف�فة )Matrix(، وغريها.
ا�ستخدام  مراعاة  ه�  والأهم  اآخر،  عن  اأ�سل�ب  يتميز  ل  �س�اء  كلها  وبراأي 
عند  وملل  وت�س�ي�س  ارتباك  �سيحدث  واإل  ال�سياغة  عند  واحد  اأ�سل�ب 
احل�س�ر، وبالتايل لن ي�سل احل�س�ر لنقطة الهدف املن�س�دة من ال�سياغة 

املقدمة...
واأتذكر مثاًل عن ال�سياغة البارعة يف ال�سكل وامل�سم�ن عندما قام اأب� بكر 
ال�سديق خطيبًا يف النا�س يف خطبة اخلالفة الأوىل، فبعد اأن حمد اهلل واأثنى 
عليه قال: " اأما بعد: اأيها النا�س اإيّن وّليت عليكم ول�ست بخريكم، فاإن اأح�سنت 
وال�سعيف  خيانة،  والكذب  اأمانة،  ال�سدق  فق�م�ين،  اأ�ساأت  واإن  فاأعين�ين، 
�سعيف  فيكم  والق�ي  اهلل،  �ساء  اإن  حقه  عليه  اأربح  حتى  عندي  ق�ي  فيكم 
عندي حتى اآخذ احلق منه اإن �ساء اهلل تعاىل، ليدع ق�م اجلهاد يف �سبيل اهلل 
اإل �سربهمالذل، ول ت�سيع الفاح�سة يف ق�م اإل عمهم اهلل بالبالء، اأطيع�ين 
ما اأطعت اهلل ور�س�له، فاإن ع�سيت اهلل ور�س�له فال طاعة يل عليكم، ق�م�ا 
اإىل �سالتكم يرحمكم اهلل".قاعدتي الأ�سيلة يف ال�سياغة هي: "لي�س املهم 

ما ت�س�غ، بل املهم ما يفهمه النا�س من �سياغتك".
اأما الأ�ستاذة )مكرم مبي�س: طالبة دكت�راه يف املحا�سبة واأ�س�ل املراجعة(، 

فقالت عن ال�سياغة ودورها: 
اإنه لبد من خماطبة النا�س على قدر عق�لهم، فقد روى اأب� هريرة ر�سي اهلل 
عنه اأن اأعرابيًا اأتى ر�س�ل اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم، فقال: اإن امراأتي ولدت 
غالمًا اأ�س�دًا، واإين اأنكرته، فقال له ر�س�ل اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم: هل لك 
اأورق؟  األ�انها؟ قال: ُحمر، قال: هل فيها من  اإبل؟ قال: نعم، قال: فما  من 
اإن فيها ل�رقا، قال: فاأنى ترى ذلك جاءها؟ قال: يا ر�س�ل اهلل، عرق  قال: 

نزعها، قال: ولعل هذا عرق نزعه. )رقم 7314 اجلامع ال�سحيح(. 

اإن احلديث املذك�ر يت�سمن در�سًا يف خماطبة النا�س على قدر عق�لهم، وعلى 
اأو�سله لالقتناع مبا يلم�سه  قدر ما يفهم�ن، فالر�س�ل �سلى اهلل عليه و�سلم 

من بيئته التي يعي�س فيها.
�سياغات  ذكر  على  يحر�س  حيث  احل�سابات،  مدقق  اأو  مراجع  حال  وهذا 
تقرير  �س�رة  يف  عنه  عرب  الذي  براأيه  جاء  ما  بحدود  تقريره  يف  خا�سة 
عنا�سر  التقرير  يت�سمن  اأن  ا�سرتط  الثالث  الدويل  املعيار  اإن  بل  املراجعة، 

اأ�سا�سية لبد منها لتكتمل �س�رة ال�سياغة.
يف  دكت�راه  )طالب  حممداه  ال�سالم  عبد  لل�سيخ  اأي�سًا  بال�س�ؤال  وت�جهنا 

القت�ساد الإ�سالمي(، فقال:
ال�سياغة هي مهارة من مهارات الت�ا�سل وفن من فن�ن القيادة، ويطال هذا 
ومهارات  اخلطابة،  مادة  اإطار:  �سمن  التعليمية  ال�سرعية  الثقافة  امل��س�ع 
على  الغالب  لرتكيزها  النظر  اإعادة  من  كثري  اإىل  حتتاج  وهذه  الت�ا�سل، 
والعاطفة،  العقل  بني  والتنقل  التن�ع  بدل  )اجلماهريي(  العاطفي  اجلانب 
العمل  اإىل  امل�ؤدي  ال�جداين  الفكري  التاأثري  اإىل  و�س�ل  وال�جدان،  والفكر 

والتطبيق. 
ول اأخفيكم �سرا باأن ما مُتتحن به الأمة الي�م، ي�سكل اخلطاب العاطفي فيها 
جانبا كبريا على ح�ساب خطاب العقل والفكر، وبعد النظر والتحليل، اأطرح 
هذه الإ�سكالية داعيًا اإىل الهتمام باخلطاب الذي ي�ازن بني العقل والعاطفة، 
والفكر وال�جدان، واأ�سع بني يدي اإخ�اين جمم�عة من الأفكار ا�ستقيتها من 
ال�سياغة )وهي خ�اطر مازالت  الإ�سالمية تبحث يف م��س�ع  ثقافتنا  معني 

بحاجة اإىل ن�سج ومزيد من البحث(، واإليكم�ها م�ستعينا باهلل تعاىل: 
ال�سياغة يف اخلطاب القراآين:

خاطب اهلل عز وجّل العرب بلغتهم التي تعد فيهم من اأهم امل�ؤثرات احلقيقة 
لهم  القراآن يف خطابه  وجاء  فن�نها،  برع�ا يف  وقد  والأخالقية  الجتماعية 
ُيخرج  )الذي  القراآن  بقراءة  اأمرهم  حيث  ال�سياغة،  يف  ح�سارية  مبعجزة 
الهدف  اإىل هذا  امل��سلة  ال�سياغة  وكانت  الن�ر(،  اإىل  الظلمات  النا�س من 
عرب مراحل اأربع مت�سلة مع بع�سها، مرتاكمة الأثر ل ميكن اأن ُيف�سل بينها، 

وهي على ال�سكل التايل: 
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اْلُقْراآَن . 1 ِل  َوَرتِّ َعَلْيِه  ِزْد  اأَْو  تعاىل:  قال  ال�سحيحة:  اللفظية  التالوة 
ل: 4. َتْرِتياًل املّزمِّ

اأَْقَفاُلَها . 2 ُقُل�ٍب  َعَلى  اأَْم  اْلُقْراآَن  ُروَن  َيَتَدباَّ اأََفاَل  والتفكر:  التدبر  تالوة 
حممد: 24.

َثايِنَ . 3 َت�َساِبهًا ماَّ ِديِث ِكَتابًا مُّ َل اأَْح�َسَن احْلَ ُ َنزاَّ تالوة التاأثر واخل�س�ع: اهللاَّ
ُهْم ُثماَّ َتِلنُي ُجُل�ُدُهْم َوُقُل�ُبُهْم اإِىَل  ِذيَن َيْخ�َسْ�َن َرباَّ َتْق�َسِعرُّ ِمْنُه ُجُل�ُد الاَّ
ُ َفَما َلُه  ِلْل اهللاَّ ِ َيْهِدي ِبِه َمْن َي�َساُء َوَمن ُي�سْ ِ َذِلَك ُهَدى اهللاَّ ِذْكِر اهللاَّ

ِمْن َهاٍد الزمر: 23.
ِه َوامْلُ�ؤِْمُن�َن . 4 بِّ ا اأُنِزَل اإَِلْيِه ِمن راَّ �ُس�ُل مِبَ تالوة العمل والتطبيق: اآَمَن الراَّ

�ُسِلِه  رُّ ن  مِّ اأََحٍد  َبنْيَ  ُق  ُنَفرِّ َل  َوُر�ُسِلِه  َوُكُتِبِه  َوَمالآِئَكِتِه  ِباهلّلِ  اآَمَن  ُكلٌّ 
رُي البقرة: 285. َلْيَك امْلَ�سِ َنا َواإِ َطْعَنا ُغْفَراَنَك َرباَّ َوَقاُل�ْا �َسِمْعَنا َواأَ

احل�ساري  املفه�م  اإىل  مت�جهة  القراآين  اخلطاب  يف  ال�سياغة  كانت  اإذًا 
املفه�م  وفق هذا  القراءة  امل�سلم�ن  اأح�سن  لذلك عندما  )اقراأ(،  ل  ال�ا�سع 
مرحلة  على  اقت�سروا  عندما  اأما  احلياة،  واإدارة  احل�سارة  بناء  اأح�سن�ا 

واحدة دون الأخريات كان الأمر غري ذلك.
ال�سياغة يف الهدي النب�ي ال�سريف:

كانت  اأنها  فمن حماورها  ال�سريف  النب�ي  الهدي  لل�سياغة يف  بالن�سبة  اأما 
تعتمد على: 

فمن . 1 ب�سيط:  جامع  خمت�سر  خطاب  اأي  للمعنى  اجلامع  الإيجاز 
ق�له:  ذلك  ويف  وف�ساحته،  بيانه  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  �سمائله 
�سعب  اًرا«،  اْخِت�سَ ِديَث  احْلَ يِلَ  َر  َواْخَت�سَ اْلَكِلِم،  َجَ�اِمَع  »اأُوِتيُت 

الإميان )509/2(.
وحفظه . 2 فهمه  ي�سهل  حتى  وتكرار  وت�ؤدة  بهدوء  اخلطاب  طرح 

بالإدراك  للعقل  ت�سمح  زمنية  فرتة  مع  وا�سحة  )�سياغة  للم�ستمع 
لاَّى  �سَ ِبياَّ  الناَّ اأَناَّ  َعْنَها،   ُ اهللاَّ َي  َر�سِ َعاِئ�َسَة  َعْن  واحلفظ(:  والفهم 
اُه« �سحيح  ُه الَعادُّ َلأَْح�سَ ُث َحِديًثا َلْ� َعداَّ اهلُل َعَلْيِه َو�َسلاََّم، َكاَن »ُيَحدِّ

البخاري )190/4(.

َعْبِد . 3 َعْن  العمل:  للتحفيز على  وفكرا ووجدانا  م�ؤثرة عقال  �سياغة 
َيُق�ُل:  �َساِرَيَة،  ْبَن  اْلِعْرَبا�َس  �َسِمَع  ُه  اأَناَّ  ، َلِميِّ ال�سُّ َعْمٍرو  ْبِن  ْحَمِن  الراَّ
لاَّى اهلُل َعَلْيِه َو�َسلاََّم َمْ�ِعَظًة َذَرَفْت ِمْنَها اْلُعُي�ُن،  ِ �سَ َوَعَظَنا َر�ُس�ُل اهللاَّ
ٍع،  ُمَ�دِّ مَلَْ�ِعَظُة  َهِذِه  اإِناَّ   ، ِ اهللاَّ َر�ُس�َل  َيا  َفُقْلَنا:  اْلُقُل�ُب،  ِمْنَها  َوَوِجَلْت 
اِء َلْيُلَها َكَنَهاِرَها، َل  َفَماَذا َتْعَهُد اإَِلْيَنا؟ َقاَل: »َقْد َتَرْكُتُكْم َعَلى اْلَبْي�سَ
ى اْخِتاَلًفا َكِثرًيا،  َيِزيُغ َعْنَها َبْعِدي اإِلاَّ َهاِلٌك، َمْن َيِع�ْس ِمْنُكْم َف�َسرَيَ
نَي،  امْلَْهِديِّ ا�ِسِديَن  الراَّ َلَفاِء  اخْلُ ِة  َو�ُسناَّ ِتي،  �ُسناَّ ِمْن  َعَرْفُتْم  ا  مِبَ َفَعَلْيُكْم 
ا  َ َفاإِمناَّ َحَب�ِسيًّا،  َعْبًدا  َواإِْن  اَعِة،  ِبالطاَّ َوَعَلْيُكْم  َ�اِجِذ،  ِبالناَّ َعَلْيَها  �ا  َع�سُّ

َمِل اْلأَِنِف، َحْيُثَما ِقيَد اْنَقاَد« �سن ابن ماجه )16/1(. امْلُ�ؤِْمُن َكاجْلَ
�سياغة تراعي الزمان واملكان والفروق الفردية بني املتلقني: َعِن اْبِن . 4

ُلَنا ِبامْلَْ�ِعَظِة يِف  لاَّى اهلُل َعَلْيِه َو�َسلاََّم »َيَتَخ�اَّ ِبيُّ �سَ َم�ْسُع�ٍد، َقاَل: َكاَن الناَّ
اآَمِة َعَلْيَنا« �سحيح البخاري )25/1(. اِم، َكَراَهَة ال�ساَّ الأَياَّ

�سياغة ا�ستخدمت اأ�سل�ب التعري�س دون الت�سريح باأهل الع�جاج . 5
حتى ل جترحهم اإذا كان الهدف منها النقد والتق�مي، لأن الهدف 
اإ�سالح اخلطاأ ل ف�سح املخطئني: �سحيح البخاري )1 / 98(: َما 
َط �َسْرًطا  ِ َمِن ا�ْسرَتَ ُط�َن �ُسُروًطا، َلْي�َس يِف ِكَتاِب اهللاَّ َباُل اأَْقَ�اٍم َي�ْسرَتِ

ٍة«. َط ِماَئَة َمراَّ ، َفَلْي�َس َلُه، َواإِِن ا�ْسرَتَ ِ َلْي�َس يِف ِكَتاِب اهللاَّ
وذكرتهم . 6 اأهلها  من  عززت  الف�سيلة  تكري�س  اأرادت  اإذا  �سياغة 

لت�ستنه�س الهمم لتقليدهم: �سحيح البخاري )53/7(: »َواأََنا َوَكاِفُل 
َبْيَنُهَما  َج  َوَفراَّ َوالُ��ْسَطى،  اَبِة  باَّ ِبال�ساَّ َواأَ�َساَر  َهَكَذا«  ِة  اجَلناَّ يِف  الَيِتيِم 

�َسْيئًا«.
املحاور  على  الإ�سالمية  الثقافة  يف  تعتمد  ال�سياغة  فاإن  �سبق،  ملا  وكنتيجة 

التالية: 
ال�سبك اللغ�ي ال�ا�سح واملتني.. 1
املعنى البنّي الغني بالأفكار واملفاهيم.. 2
الفهم والإدراك واإثارة العقل.. 3
التاأثري العاطفي وال�جداين املدرو�س واملحفز للعمل. . 4
العمل والتطبيق.. 5
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�صناعة قرارات اال�صتثمار يف البنوك االإ�صالمية
د/ ال�سبتي و�سيلة

اأ�ستاذة بق�سم العل�م القت�سادية، كلية العل�م القت�سادية والتجارية وعل�م الت�سيري، 
جامعة حممد خي�سر ب�سكرة.

 Sebti.wassila@yahoo.fr :الربيد اللكرتوين
ا/ ال�سبتي لطيفة، ا�ستاذة باحثة يف الدكت�راه، كلية العل�م القت�سادية والتجارية وعل�م 

الت�سيري، جامعة حممد خي�سر ب�سكرة.
 Seblati@yahoo.fr :الربيد اللكرتوين

جديدة،  مت�يل  اأ�ساليب  يفر�س  وعطاء  اأخذا  بالفائدة  التعامل  عدم  اإن 
يف  ال�ستثمار  ينكم�س  حني  يف  القرو�س  حمل  حتل  التي  بامل�ساركة  كالتم�يل 
الإ�سالمية  املالية  الأوراق  به  الذي ت�سمح  اإىل احلد  التقليدية  املالية  الأوراق 
املتاحة وتزداد اأهمية تاأ�سي�س امل�سروعات ال�ستثمارية وترويجها، وعند اتخاذ 

قرار ال�ستثمار يف البن�ك الإ�سالمية يجب اأن ي�ؤخذ يف العتبار ما يلي:
•  اأهداف النظام القت�سادي الإ�سالمي.	
• الأول�يات الإ�سالمية من واقع الأمة الإ�سالمية. 	
• اأهداف البنك الإ�سالمي. 	
• حتليل اأن�اع ال�ستثمار من منظ�ر ال�سرعية وال�سي�لة والربحية 	

واملخاطرة والقيمة التنم�ية.
املطلب االأول: اأهداف النظام االقت�صادي االإ�صالمي. 

ال�سريعة  من  فيه  م�ستمدة  القيم  تك�ن  الإ�سالمي  القت�سادي  النظام  يف 
احلالل  مبداأ  اإطار  يف  الأفراد  قيم  مع  وتتما�سى  الدولة  وقيم  الإ�سالمية 

واحلرام الذي يحكم كافة الت�سرفات. 
كما  الأهداف  تلك  الإ�سالمية  للبن�ك  ال�ستثمار  م��س�عة  وا�سع�  اأبرز  ولقد 

يلي13:
• زيادة معدل النم� القت�سادي مع حتفظات خا�سة من حيث ن�عية اأو 	

كيفية ح�سابه ومدى مالءمته لتحقيق احلاجات الإن�سانية الإ�سالمية.
• ا�ستقرار 	 وبني  العمال  ت�سغيل  بني  الت�ازن  من  عال  م�ست�ى  حتقيق 

فيها  يك�ن  التي  احلالت  يف  وذلك  حقيقي  دخل  ل�سمان  الأ�سعار 
تعار�س.

• حتقيق الكفاءة القت�سادية يف تخ�سي�س م�ارد املجتمع ويف ت�سغيل 	
هذه امل�ارد مع حتفظات خا�سة بالن�سبة للقطاعات العاطلة.

• املناطق 	 وبني  املجتمع  اأفراد  بني  الدخل  ت�زيع  يف  العدالة  حتقيق 
املختلفة وبني الأجيال احلا�سرة والقادمة.

• مع 	 القت�سادي  بالأمن  الإح�سا�س  وت�فري  البيئية  الظروف  حت�سني 
احلياة  ج�دة  تتحقق  بحيث  العام  الأعمال  مبناخ  خا�سة  حتفظات 

الروحية واملادية يف كافة �س�رها.
املطلب الثاين: االأولويات االإ�صالمية يف جمال اال�صتثمار.

 ل ميكن اأن ينف�سل و�سع وحتديد الأول�يات الإ�سالمية يف تنفيذ الأهداف عن 
واقع الأمة الإ�سالمية لتفادي التعار�س بن الأهداف واحتمال حدوث خلل يف 

ت�زيع الدخل وال�سن�ات التالية.

ورغم اختالف ظروف واأو�ساع الأمة الإ�سالمية فان ن�سيب الفرد من الدخل 
الق�مي يف معظمها منخف�سة للغاية وه� ما يعك�س الظروف التي تعي�سها.

امل�ستهلك  رغبات  ح�ل  يدور  احلرة  القت�ساديات  يف  الإنتاج  كان  واإذا 
القت�ساد  يف  يختلف  ال��سع  فان  احلالت،  معظم  يف  املنتجني  ي�جه  الذي 
ولكن  الأوىل،  الأول�ية  لي�س  ميلك  الذي  امل�ستهلك  من  فالر�ساء  الإ�سالمي، 
الر�ساء من اهلل ومعايري الر�ساء يف اإنتاج وتداول ال�سلع واخلدمات وا�سحة 

يف ن�س��س القراآن الكرمي.
وعن العدالة يف ت�زيع الدخل، وهل ه� هدف اأول؟ اأم زيادة النم� القت�سادي؟ 
وعن مدى التعار�س بينهما وهل تراعى العدالة يف الت�زيع ابتداء عند اختيار 
امل�سروعات؟اأم تعالج كجزء من ال�سيا�سة املالية؟ وهنا تن�سا م�سكلة ت�سنيف 
احلاجات الإن�سانية لالإن�سان وتتعدد الدرا�سات ب�ساأنها ومن اأهمها ت�سنيف 
اأب� حامد الغزايل املت�فى عام 505هـ، والذي ف�سره من بعده الإمام  الإمام 

ال�سافعي حيث تاأتي وفقا للرتتيب التايل: 14 
والجتماعية . 1 الفردية  للحياة  الأركان اخلم�سة  م�سالح حلفظ 

وهي: الدين، النف�س، العقل، الن�سل واملال.
للحياة ولكن . 2 الأركان اخلم�سة  تت�قف عليها �سيانة  م�سالح ل 

تتطلبها احلاجة لأجل الت��سعة ورفع احلرج ودفع امل�سقة.
م�سالح ل ت�سعب برتكها ولكن تناولها ي�سهل احلياة ويح�سنها . 3

اأو يجملها.
ما زاد عن ذلك فه� الإ�سراف والرتف الذي ينهى عنه الإ�سالم.. 4

ول�سك اأن اأي ت�سنيف ي��سع لالحتياجات لتحديد الأول�يات التم�يلية يخ�سع 
للتقدير ال�سخ�سي ومن ثم فان العربة بان تتما�سى ال�ستثمارات مع الأول�يات 
القت�سادية الإ�سالمية، وعلى كل بنك اإ�سالمي اأن ي�سع اأهدافه من منطلق 

الأول�يات الإ�سالمية ويف اإطار الأهداف القت�سادية للنظام الإ�سالمي.

املطلب الثالث: اأهداف البنك االإ�صالمي.
تتمثل اأهداف البنك الإ�سالمي فيما يلي:

ال�سي�لة . 1 اعتبارات  بني  الت�فيق  يف  تتمثل  املالية:  الأهداف 
والربحية والأمان وتنمية امل�ارد.

ترويج . 2 امل�ساركات  املبا�سر  ال�ستثمار  ال�ستثمارية:  الأهداف 
ال�ستثماري  املناخ  وحت�سني  للغري  اجلدوى  درا�سة  امل�سروعات 

العام.
امل�قف الن�سبي يف ال�س�ق امل�سرفية: احل�سة يف ال�س�ق املحلي . 3

اأو العاملي والنت�سار اجلغرايف هيكل العمالء.



مقالت يف امل�سارف الإ�سالمية

38   www.giem.info  

خربات . 4 وتنمية  البنك  تنظيم  الإداري:  اجلهاز  وفعالية  كفاءة 
العاملني.

اأ�ساليب . 5 وال�ستثمارية:  الدخارية  والأوعية  اخلدمات  ابتكار 
التم�يل وال�ستثمار وطرق اأداء اخلدمات والعمليات.

اأغرا�سا . 6 الإ�سالمي  البنك  يحقق  الجتماعي:  التكافل  اأهداف 
الجتماعي،  بالتكافل  يعنى  لأنه  التجاري،  البنك  عن  اأو�سع 
ال�سرف  اأوجه  يف  واإنفاقها  الزكاة  جتميع  طريق  عن  وذلك 
الأم�ال  ت�زيع  يف  رئي�سي  دور  له  البنك  اأن  كما  امل�سروعة، 
امل�ستثمرة وذلك عن طريق التامني العقاري والتامني التعاوين 

والقر�س احل�سن وغري ذلك.15 
اللتزام ال�سرعي: عدم ال�ق�ع يف خمالفات �سرعية اأو �سبهات . 7

متنع  التي  ال�سمانات  واتخاذ  وق�عها  ف�ر  الأخطاء  وت�سحيح 
تكرارها يف امل�ستقبل.

ال�صرعية  املبا�صر من منظور  اأنواع اال�صتثمار غري  الرابع: حتليل  املطلب 
وال�صيولة والربحية واملخاطرة والقيمة التنموية.

تطرقنا من خالل املبحث الثاين اإىل اأ�سكال وتقنيات التم�يل وال�ستثمار يف 
البن�ك الإ�سالمية ومن خالل هذا املطلب �سنتعرف على كيفية اتخاذ القرار 

يف البن�ك الإ�سالمية ب�سان هذه الأدوات.
الفرع الأول: قرارات التم�يل بامل�ساركة

اإذا كان التم�يل بامل�ساركة مبنيا على مبداأ الغنم بالغرم، حيث تتم امل�ساركة 
يف الأرباح واخل�سائر التي تتحقق طبقا للن�سب املتفق عليها، فانه ي�سبح من 
ال�سروري عند اتخاذ قرار التم�يل بامل�ساركة حتليل عملية التم�يل بامل�ساركة 

من منظ�ر ال�سرعية واملخاطر والربحية والتنمية وذلك على النح� التايل:
اأ- من منظور ال�صرعية

اأو �سلعة حمرمة �سرعا مثل اخلم�ر وما ياأخذ  المتناع عن مت�يل اأي ن�ساط 
غري  بطريقة  املذب�حة  اخلنازير  من  امل�سنعة  اللح�م  ة  والقمار  حكمها 
اإ�سالمية... الخ، وكذا المتناع عن مت�يل اأي ن�ساط اأو �سلعة ينط�ي التعامل 
بها على اخذ اأو منح فائدة اأو غ�س اأو تزوير اأو ا�ستغالل للحاجات اأو احتكار 
لل�سلع اأو ما اإىل ذلك والمتناع عن مت�يل اأي ن�ساط اأو �سلعة ينط�ي التعامل 

فيها على �سبهة احلرام.
ب- من ناحية املخاطرة

درا�سة كافة املخاطر املحيطة باملن�ساأة، والعملية املطل�ب مت�يلها والظروف 
املحيطة والتي تت�سابه يف اأ�سل�بها وم�سادرها مع ما تتبعه البن�ك التقليدية 
عند اإجراء التحليل الئتماين، ويف مقدمتها ال�سكل القان�ين للمن�ساة ومرحلة 
من�ها وحجمها واإدارتها وخربتها يف ال�س�ق واملخاطر القت�سادية املرتبطة 
ال�س�ق  يف  املحيطة  والظروف  امل�ساركة  املن�ساة  اإليه  تنتمي  الذي  بالقطاع 
البنك  بيع  واإمكانية  التم�يلي  هيكلها  ت�ازن  ومدى  للمن�ساة  املايل  واملركز 

حل�سة امل�ساركة يف ال�س�ق.
وت�ستهدف هذه الدرا�سة حتديد املخاطر والعمل على احلد منها وال�سيطرة 
ا�ستقرارها  ومدى  امل�ستثمرة  الأم�ال  طبيعة  العتبار  يف  اأخذا  عليها، 
والأهداف امل��س�عية لال�ستثمار من حيث احل�س�ل على عائد جاٍر اأو حتقيق 
اأرباح راأ�سمالية وتن�يع ال�ستثمارات للتقليل من خماطر الرتكيز على اأن�سطة 

معينة اأو عمالء معينني.

ج- من ناحية الربحية
 يف معيار الربحية تعتمد على اأربعة حماور رئي�سية هي:

• املن�ساة 	 م�ؤ�س�س  قيام  وتتعلق مبدى  امل�ساركة:  املن�ساة  اإدارة  متغريات 
خربة  ومدى  ماأج�رين  م�ظفني  طريق  عن  اأو  باأنف�سهم  باإدارتها 
واأخالقياتها  وكفاءتها  امل�ساركة  للمن�ساة  العليا  والرئا�سة  امل�ؤ�س�سة 

وامل�ساركني معها يف الإدارة.
• متغريات �سلعة املن�ساة امل�ساركة: وترتبط بن�ع ال�سلعة ومرونة الطلب 	

عليها ومرحلة من� ال�سلعة وعدد ال�سلع التي تنتجها املن�ساة.
• متغريات ال�س�ق والت�س�يق: وتتناول عمر املن�ساة ودرجة املناف�سة التي 	

ت�اجهها والأ�ساليب الت�س�يقية التي تتبعها.
• ون�سبة 	 انتظامها  ومدى  ال�سابقة  باملراحل  وتت�سل  مت�يلية:  متغريات 

وحجم  املحتملة  البنك  م�ساركة  ون�سبة  الأ�سلية  بامللكية  امل�ساركة 
التم�يل املطل�ب وم�ساركة البنك يف جمل�س اإدارة املن�ساة.

د- من ناحية التنمية
اأخذا يف  التنمية  بامل�ساركة يف  التم�يل   ويق�سد به مدى ما ت�سهم به عملية 

العتبار اأهداف النظام القت�سادي الإ�سالمي والأول�يات الإ�سالمية.
الت�سغيل  زيادة  يف  ت�سهم  التي  امل�سروعات  باختيار  الإ�سالمي  البنك  ويهتم   
وا�ستقرار الأ�سعار وبتح�سني ت�زيع الدخل واإنتاج ال�سلع واخلدمات الأ�سا�سية 
املن�ساة  الإ�سالمي عن مد  البنك  يت�انى  بالبيئة وامل�اطنني ول  والتي تنه�س 

بالتم�يل الذي ي�ستلزمه تط�رها ومن�ها يف كافة مراحله.
الفرع الثاين: قرارات اال�صتثمار يف االأوراق املالية 

ال�ستثمار  و�سهادات  ال�سندات  يف  ال�ستثمار  الإ�سالمية  البن�ك  ت�ستبعد   
اأخذا  بالفائدة  تتعامل  التي  ال�سركات  واأ�سهم  الثابت  العائد  ذات  والإيداع 

وعطاء ول يك�ن اأمامها �س�ى ال�ستثمار يف املجالت الآتية:
• بتاأ�سي�سها 	 الإ�سالمي  البنك  قام  اإ�سالمية  بن�ك  اأو  �سركات  اأ�سهم 

بنف�سه اأو بال�سرتاك مع غريه.
• اأ�سهم �سركة ل تتعامل بالفائدة اأخذا وعطاء.	
• حمددة 	 فائدة  دون  من  البن�ك  لدى  دولية  اأو  حملية  اإيداع  �سهادات 

�سابقا مع �سرط ا�ستثمارها يف ا�ستثمارات حالل وبطريقة حالل.
 وغني عن البيان اأن قرار ال�ستثمار يف الأوراق املالية يتطلب حتليل م�ا�سفات 
لل�رقة،  الك�سبية  والقدرة  ال�ستثمار،  �سرعة  على  لل�ق�ف  املالية  الأوراق 
و�سايف  الك�سبية،  قدرته  اإىل  من�س�بة  ال�س�قية  ال�سهم  وقيمة  امل�زع،  والعائد 
املتعارف  التقليدية  لالأ�س�س  وفقا  وذلك  لل�سهم،  )الدفرتية(  الأ�س�ل  قيمة 
عليها مع اإجراء املقارنات بني الأوراق املختلفة املتاحة اآخذًا يف العتبار تن�يع 

ال�ستثمارات وال�سي�لة املنا�سبة.16 
اأمام  مغلقتان  التقليدية  املال  و�س�ق  النقد  �س�ق  اأن  اإىل  الإ�سارة  جتدر  كما 
فال  �سلفا،  حمددة  بفائدة  وتباع  ت�سرتى  الأم�ال  لن  الإ�سالمية  البن�ك 
ل  كما  يقرت�س  اأو  التجارية  الأوراق  يخ�سم  اأن  الإ�سالمي  البنك  ي�ستطيع 
ي�ستطيع اأن يقدم الأم�ال املتاحة لديه بف�ائد، ول ت�ستطيع البن�ك الإ�سالمية 
اإذا احتاجت اإىل اأم�ال لأجل ط�يل اأن تقرت�س من �س�ق راأ�س املال التقليدية، 
�سراء  ت�ستطيع  ول  بفائدة،  اأم�ال  اأية  ال�س�ق  هذه  تقدم  اأن  ت�ستطيع  ل  كما 
مع  تن�ساأ  اأن  لبد  ثم  ومن  بالفائدة،  تتعامل  معظمها  لن  ال�سركات  اأ�سهم 
البن�ك الإ�سالمية اأ�س�اق نقدية اإ�سالمية واأ�س�اق راأ�سمالية اإ�سالمية تتعامل 

بالأدوات املالئمة.
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الفرع الثالث: قرارات اال�صتثمار يف امل�صروعات
للتاأكد  تق�سيمها  بعد  امل�سروعات اجلديدة  اتخاذ قرارات ال�ستثمار يف  يتم   
من �سالمتها من الن�احي ال�س�قية والفنية واملالية والتنظيمية والإدارية وفقا 
التم�يل  امل�سروعات بغر�س  تق�سيم  املتعارف عليها يف  وال�س�ابط  لالأ�ساليب 

مع مراعاة الأم�ر التالية :
• التاأكد من عدم وج�د خمالفات يف امل�سروع لأحكام ال�سريعة الإ�سالمية 	

�س�اء اأكان من حيث جتنب الربا اأو من ال�سلع واخلدمات املحرمة.
• والظروف 	 ال�ستثمارية  البنك  واأهداف  الإ�سالمية  الأول�يات  مراعاة 

املحيطة به.
• امل�سروع 	 ي�سيفه  ما  ومدى  الجتماعية  الق�مية  بالربحية  الهتمام 

املختلفة  واملناطق  الطبقات  بني  ت�زيعه  ولتح�سني  الق�مي  للدخل 
ومدى اإ�سهامه يف حت�سني ميزان املدف�عات وزيادة الت�ظف وا�ستقرار 

الأ�سعار وحت�سني ظروف املعي�سة وكفاءة ا�ستخدام امل�ارد املتاحة.
• تكلفة 	 منطلق  من  النقدية  للتدفقات  احلالية  القيمة  ا�ستخدام 

التدفقات  خ�سم  يتم  اأن  مبعنى  امل�ستثمرة  لالأم�ال  البديلة  الفر�سة 
ا�ستثمار بديل يت�سف  اأح�سن  العائد على  اأ�سا�س معدل  النقدية على 
بنف�س م�ا�سفات امل�سروع حتت الدرا�سة من حيث ال�سرعية والأول�ية 
من  التدفقات  خ�سم  مييز  ما  وهذا  املخاطرة  ودرجة  الإ�سالمية 
منظ�ر اإ�سالمي مبني على منطق ال�ستثمار عن خ�سم التدفقات من 

منظ�ر اقت�سادي تقليدي مبني على منطق تاأجري النق�د.
 فاملفكر امل�سلم يرى اأن القيمة احلالية طاملا اأنها مرتبطة ب�سعر الفائدة حرام 
تف�سيل  اأنها  باعتبار  الأم�ال  على  للح�س�ل  تكلفة  و�سعنا  اأننا  اأ�سا�س  على 

زمني للنق�د وميكن ل�ساحب الأم�ال احل�س�ل على تلك الفائدة17.
املبحث الرابع: امل�ساعب التي ت�اجه ال�ستثمار يف البن�ك الإ�سالمية

 ت�اجه ال�ستثمار يف امل�سارف الإ�سالمية م�ساعب، يرتبط بع�سها بالن�احي 
ال�ستثمارية  العمليات  طبيعة  اإىل  منها  بع�س  ويرجع  القان�نية  الجتماعية 
وامل�سرفية التي متار�سها ويعزى اجلانب الآخر اإىل م�ساكل اإدارية وتنظيمية 

ميكن اإيجازها فيما يلي:
املطلب االأول: ال�صعوبات االجتماعية القانونية

وتتمثل يف عدم التفهم بالقدر الكايف لأهداف ور�سالة امل�سارف الإ�سالمية 
واإطار عملها، يف ظل اأهداف واأول�يات القت�ساد الإ�سالمي.

امل�سارف  عمليات  بتكييف  املتعلقة  الفقهية  ال�سع�بات  اإىل  ذلك  ميتد  و 
الناحية  من  اأن�سطة  من  ي�ستجد  ما  خا�سة  املختلفة  باأن�اعها  الإ�سالمية 

ال�سرعية لبيان حكمها من احلالل واحلرام.
اأن هناك �سع�بات قان�نية ترتبط بطبيعة الق�انني التي  اأي�سا   كما يالحظ 
اأو�ساع  اأحيانا يف العتبار  تاأخذ  الن�ساط امل�سريف والتجاري والتي ل  حتكم 

ومعامالت امل�سرف الإ�سالمي املتميزة.
املطلب الثاين: ال�صعوبات اال�صتثمارية وامل�صرفية

 على الرغم من اأن امل�سارف الإ�سالمية بن�ك ا�ستثمار بالدرجة الأوىل، اإل اأن 
اأق�سام ال�ستثمار بها بداأت مت�ا�سعة باملقارنة مع اأق�سام العمليات امل�سرفية، 
وقد يرجع ذلك اإىل عدم الهتمام بالقدر الكايف بالبحث عن فر�س ال�ستثمار 
وتقييمها من منظ�ر اإ�سالمي، وقد ترتتب على �سعف جهاز ال�ستثمار العديد 

من امل�سكالت من اأهمها:
اإدارة . 1 تتطلب  م�سكلة  وهي  ن�سبيا،  ط�يلة  لفرتات  �سي�لة  فائ�س  ت�افر 

جيدة من امل�سرف خا�سة واأن نظام التم�يل بامل�ساركة يتطلب درا�سات 
وترتيبات ت�ستغرق بع�س ال�قت، ولعدم وج�د �سبكة م�سرفية اإ�سالمية 

ميكن اأن ت�ستثمر فائ�س ال�سي�لة فيما بينها

اأم�اله ب�سبب . 2 اأحيانا خل�سارة جانب من  الإ�سالمي  ويتعر�س امل�سرف 
بع�س املتعاملني غري الأمناء الذين يلج�ؤون اإىل اإخفاء بع�س املعل�مات، 
املتابعة  الثغرات يف نظم  بع�س  الن�ساط، م�ستغلني  نتائج  والتالعب يف 
اأن  احل�سبان  يف  اأخذنا  ما  اإذا  خا�سة  امل�سارف،  هذه  ن�ايا  وح�سن 

التم�يل بامل�ساركة ن�ساط رئي�سي لها.
وجتدر الإ�سارة اإىل اأن

اأن . 3 اإل  بالتعريف  الأجل  ق�سرية  الإ�سالمية  امل�سارف  ودائع  معظم 
درا�سة �سل�ك هذه ال�دائع ي�ؤكد اأنها تتزايد با�ستمرار الأمر الذي يتعني 
ما  وه�  الأجل  ط�يلة  امل�سروعات  يف  ال�ستثمار  على  م�سجعا  يك�ن  اأن 

يجب اأن يعك�س فل�سفة عمل البن�ك الإ�سالمية من اجل تنمية املجتمع.
املطلب الثالث: ال�صعوبات االإدارية والتنظيمية 

بع�س  اإملام  وعدم  اأهدافها  ح�ل  التفاق  عدم  الإ�سالمية  امل�سارف  ت�اجه   
ال�ستثمار  جمال  يف  اأكانت  �س�اء  العمل  ب�سيغ  كافية  بدرجة  فيها  العاملني 
اأو اخلدمات امل�سرفية من منظ�ر اإ�سالمي ويرجع هذا اإىل اختالف التعليم 

واخلربة وعدم تلقي الربامج التدريبية املنا�سبة.
الإ�سالمية  للم�سارف  الأ�سا�سية  الفل�سفة  تعك�س  ل  التنظيمية  الهياكل  اإن   
ملا لها من خ�سائ�س متيزها يف املجالت العقائدية وال�ستثمارية والتنم�ية 

واليجابية والجتماعية.
 كما اأن اختيار العاملني بها قد ل يتم يف بع�س احلالت على �س�ء م�ا�سفات 
ت�فر  عدم  اإىل  بالإ�سافة  الإ�سالمي  امل�سريف  العمل  وطبيعة  تتفق  خا�سة 

معايري وا�سحة لتقييم الأداء من منظ�ر اإ�سالمي يجري تطبيقها بدقة.
امل�سارف  يف  التنظيمية  امل�سكالت  بت�سخي�س  الهتمام  ال�سروري  من 

الإ�سالمية وعالجها مبا يتما�سى وطبيعة هذه البن�ك.
خامتة:

الربح  امل�ساركة يف  قاعدة  الإ�سالمي على  والقت�سادي  املايل  النظام  يق�م   
واخل�سارة، وعلى التداول الفعلي لالأم�ال وامل�ج�دات، ويحكم ذلك �س�ابط 
احلالل الطيب والأول�يات الإ�سالمية وحتقيق املنافع امل�سروعة والغنم بالغرم 
والعمل  الأعمال واخلربة،  واأ�سحاب  الأم�ال  اأ�سحاب  والتفاعل احلقيق بني 
حيث  اأزمة  اأي  حدة  من  يقلل  هذا  اجلهد  وبذل  واحلق  العدل  �سابط  وفق 
الربح  يف  امل�ساركة  بل  دائما،  خا�سر  وفريق  اأبدا  دائما  رابح  فريق  ي�جد  ل 
بال�ستثمار  التم�يل  عق�د  كافة  الإ�سالمية  ال�سريعة  حرمت  فقد  واخل�سارة 
الرئي�سية  الأ�سباب  من  تعترب  والتي  بفائدة  بالقرو�س  التم�يل  على  القائمة 
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ميكن  والت��سيات  النتائج  اأهم  فان  وعليه  الأخرية  العاملية  املالية  لالزمة 
اإيجازها يف النقاط التالية:

اأوال: نتائج البحث
يف . 1 ال�ستثماري  للتعامل  اأنظمة  الإ�سالمية  البن�ك  اأوجدت 

الإ�سالمية  ال�ستثمار  القت�سادية وهي �سيغ  القطاعات  جميع 
)امل�ساركة، ال�ساربة، املرابحة(.

الأ�سا�س الذي قامت عليه البن�ك الإ�سالمية ه� تطهري العمل . 2
امل�سريف من اإثم الربا وه� الفرق اجل�هري بينها وبني البن�ك 

التقليدية.
حرمت ال�سريعة الإ�سالمية كافة �س�ر و�سيغ واأ�سكال بيع الدين . 3

ال�سيكات...... وخ�سم  التجارية  الأوراق  خ�سم  مثل  بالدين 
من  اأن  ال��سعي  القت�ساد  وعلماء  خرباء  اأكد  حني  يف  الخ، 

اأ�سباب الأزمة املالية املعا�سرة ه� جتارة الدي�ن.
ثانيا: القرتاحات وتتمثل فيما يلي

اإىل . 1 بالإ�سافة  اإ�سالمي  ب�سل�ك  تتمتع  م�سرفية  ك�ادر  تك�ين 
تنمية املهارات الفنية وال�سل�كية.

تط�ير نظم واأ�ساليب ال�ستثمار واخلدمات امل�سرفية مبا يحقق . 2
دورها يف تنمية القت�ساد ال�طني.

اإعادة النظر يف الع�ائق التي ت�اجه البن�ك الإ�سالمية يف جمال . 3
ال�ستثمار وحماولة تقليلها وتخفيفها.

الهوامش:
احمد النجار، البنوك اإلسالمية وأثرها في تطوير االقتصاد اإلسالمي، مجـلة المسلم . 1

المعاصـر، العدد 24، أكتوبر-نوفمبر 1980، ص 164.
والتجارة . 2 والصيرفة  النقود  اقتصاديات  يونس،  ومحمود  مبارك  محمد  المنعم  عبد 

الدولية، الدار الجامعية اإلسكندرية، 1996، ص 173.
كمي . 3 مدخل  البنوك:  إدارة  الدوري،  الرحمان  عبد  ومؤيد  الحسيني  حسن  فالح 

واستراتيجي معاصر، دار وائل للنشر، عمان، ط1، 2000، ص 197.
ص . 4 القاهرة،ص  أطلس،  مطبعة  اإلسالم،  في  المحاسبية  النظم  عطية،  كمال  محمد 

.306-305
إبراهيم مختار، بنوك االستثمار، مكتبة اآلنجلو المصرية، القاهرة، 1987، ص ص . 5

.302-301
6 . - القاهرة، 1371هـ  االستقامة،  مطبعة  المقتصد،  ونهاية  المجتهد  بداية  رشد،  ابن   

1952م، ج 2، ص 234.
والتوزيع، . 7 للنشر  الدين  بهاء  دار  والمصرفي،  النقدي  االقتصاد  سحنون،  محمود 

قسنطينة، 2003، ص 102.
دار . 8 ط3،  اإلسالمية،  والشريعة  يتفق  بما  المصرفية  األعمال  تطوير  حمود،  سامي 

التراث، القاهرة، 1991، ص 431.
9 .-127 الجزائر، 1996، ص ص  النبأ،  دار  اإلسالمية،  المصارف  لعمارة،  جمال 

.128
 حسن بن منصور، البنوك اإلسالمية بين النظرية والتطبيق، ط1، مطابع عمار قرفي، . 10

1992، ص 28.
الحقوقية، . 11 الحلبي  منشورات  ط1،  اإلسالمية،  المصارف  الرفاعي،  محمد  فادي 

بيروت، لبنان، 2004، ص 143.
محمد كمال عطية، مرجع سابق، ص 323.. 12
الموسوعة العلمية والعملية، للبنوك اإلسالمية عن االستثمار، الجزء السادس، اتحاد . 13

البنوك اإلسالمية، 1982، ص 88.
إبراهيم مختار، مرجع سابق، ص 299.. 14
محمد كمال عطية، مرجع سابق، ص 304.. 15
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ملخ�ص اأطروحة بحث علمي

املنافسة التجارية دراسة فقهية مقارنة

ملخ�س ر�سالة لالأ�ستاذ فخري علي الربابعة - ماج�ستري الفقه واأ�س�له.
ن�ق�ست هذه الر�سالة يف جامعة اآل البيت يف الردن، واأ�سرف عليها الأ�ستاذ الدكت�ر حممد علي �سمريان.

احلمد هلل وكفى وال�سالة وال�سالم على نبيه الذي ا�سطفى، اأما بعد: 
فاإن من اأجل النعم التي اأكرمنا اهلل تعاىل بها هذا الدين احلنيف فاأ�سبحنا 
به خري الأمم واأ�سعد امللل، ثم اأمت اهلل علينا باأن جعل هذا الدين كامال، فما 
من جديد يطراأ الي�م ويف امل�ستقبل اإل وللدين راأي فيه، عرفنا ذلك من خالل 

الن�س��س ال�سرعية اأو من خالل ما ا�ستنبطه العلماء من الأ�س�ل العامة.
ومما جد يف هذا الع�سر م��س�ع املناف�سة التجارية حيث اأخذ هذا امل��س�ع 
حيزا وا�سعا يف الأ�س�اق فاأحببت اأن ا�سع جهدي يف هذا امل��س�ع فكانت هذه 

الر�سالة امل��س�مة " املناف�سة التجارية درا�سة فقهية مقارنة".

اأهداف الدرا�سة:
الفائدة العلمية برفد املكتبة ال�سالمية مبرجع يبني ال�س�ابط . 1

ال�سرعية للمناف�سات التجارية و�س�رها املعا�سرة.
اإبراز وجه من وج�ه �سالحية الت�سريعات ال�سالمية لكل زمان . 2

اإعطاء الأحكام املنا�سبة لكل ما ي�ستجد من  ومكان من خالل 
و�سائل املناف�سات التجارية 

م�سكلة الدرا�سة:
ما احلكم ال�سرعي يف املناف�سات التجارية؟. 1
 ما ال�س�ابط ال�سرعية للمناف�سات التجارية؟. 2
 ما مدى �سرعية ال�س�ر املعا�سرة للمناف�سات التجارية؟. 3

اأهمية الدرا�سة:
ال�اقعة يف حياتنا . 1 الأم�ر  اأ�سبحت من  التجارية  املناف�سات  اأن 

الي�مية بحيث ل جتد �س�قا يخل� من هذه املناف�سات.
كرثة ال�س�ؤال عن اأحكام هذه املناف�سات، مما يدل على احلاجة . 2

املا�سة لبيان الأحكام ال�سرعية املتعلقة بها.
التجارية . 3 املناف�سات  من  ال�سرعي  امل�قف  بيان  يف  الرغبة 

املعا�سرة.

ت�زعت الدرا�سة على ثالثة ف�س�ل جاءت على النح� التايل:
فبينت  وم�سروعيتها  التجارية  املناف�سة  تعريف  عن  تكلم  الأول:  الف�سل 
مفه�م املناف�سة يف اللغة وال�سطالح والألفاظ ذات ال�سلة، وبينت م�سروعية 

املناف�سة والغر�س منها.
الف�سل الثاين: تكلم عن اأن�اع املناف�سة التجارية و�س�ابطها، فبينت ال�س�ابط 
ال�سرعية للمعامالت التجارية ب�سكل عام، وبينت ال�س�ابط ال�سرعية اخلا�سة 
باملناف�سة التجارية، وبينت متى تك�ن املناف�سة م�سروعة يف ال�سريعة الإ�سالمية 

والقان�ن الأردين ومتى تك�ن غري م�سروعة.

عن  فتكلمت  التجارية،  للمناف�سة  معا�سرة  �س�ر  عن  تكلم  الثالث:  الف�سل 
الدعاية  وعن  التجاري،  ال�سم  وعن  الفقهية،  واأحكامها  التجارية  اجل�ائز 
امل�سابقات  وعن  التجاري،  الإغراق  وعن  ال�سعبي،  ال�س�ق  وعن  والإعالن، 

التجارية، وما يتعلق بهذه ال�س�ر من اأحكام.
وت��سل الباحث اىل عدد من النتائج منها:

 دلت ن�س��س كثرية على م�سروعية املناف�سة، وذلك من خالل . 1
القراآن الكرمي، وال�سنة النب�ية والإجماع واملعق�ل.

هنالك �س�ابط �سرعية للمناف�سة التجارية، ينبغي التقيد بها.. 2
ومناف�سة . 3 م�سروعة  مناف�سة  اإىل  تنق�سم  التجارية  املناف�سة 

التزمت  التجارية م�سروعة اذا  غري م�سروعة، وتك�ن املناف�سة 
ب�س�ابط ال�سرع احلنيف وذلك لأن التعامل التجاري جزء من 

الدين.
 ج�ائز املحالت التجارية مباحة من حيث الأ�سل على الراجح . 4

لأنها من باب الرتويج ولكن تراعى ال�س�ابط ال�سرعية يف حال 
تقدمي اجل�ائز واأخذها.

دورا . 5 يلعب  التجاري حيث  ال�سم  التجارية  املناف�سة  �س�ر   من 
بالغ الأهمية يف هذه املناف�سات.

 يج�ز عقد امل�سابقات يف املناف�سات التجارية وتقدمي اجل�ائز . 6
فيها.

خالل  من  م��سع  ب�سكل  الر�سالة  هذه  مفردات  ببحث  الدرا�سة  اأو�ست  وقد 
النا�س  بتعامالت  عالقة  له  ولأنه  امل��س�ع،  لأهمية  وذلك  اأخرى  ر�سائل 
اأهل  و�س�ؤال  املعامالت  يف  احلالل  بتحري  امل�سلمني  عم�م  واأو�ست  الي�مية. 

الذكر اذا جهل�ا كما اأمر اهلل �سبحانه وتعاىل.

41   www.giem.info  



اأدباء اقت�ساديون

42   www.giem.info  

ثمانية م�سائل يف ثالثة وثالثني �سنة

امل�سدر: كتاب ف�سل العلم والتعلم مل�ؤلفه عبد الكرمي ن�سر، �س 54، دار اإحياء للن�سر الرقمي.

روي عن حامت الأ�سم تلميذ �سقيق البلخي ر�سي اهلل تعاىل عنهما اأنه قال له �سقيق: منذ كم �سحبتني؟ 
قال حامت: منذ ثالث وثالثني �سنة.
قال: فما تعلمت مني يف هذه املدة؟

قال: ثماين م�سائل.
قال �سفيق له: اإنا هلل واإنا اإليه راجع�ن، ذهب عمري معك ومل تتعلم اإل ثماين م�سائل!

قال: يا اأ�ستاذ مل اأتعلم غريها واإين ل اأحب اأن اأكذب.
فقال له: هات هذه امل�سائل حتى اأ�سمعها.

قال حامت: نظرت اإىل هذا اخللق فراأيت كل واحد يحب حمب�بًا فه� حمب به اإىل القرب فاإذا و�سل اإىل القرب فارقه، فجعلت 
حمب�بي احل�سنات فاإذا دخلت القرب دخل حمب�بي معي.

فقال: اأح�سنت يا حامت، فما الثانية؟
ْف�َس َعِن اْلَهَ�ى( النازعات: 40. فعلمت اأن ق�له �سبحانه  ِه َوَنَهى الناَّ ا َمْن َخاَف َمَقاَم َربِّ قال: فنظرت يف ق�ل اهلل تعاىل: )َواأَماَّ

وتعاىل ه� احلق فاأجهدت نف�سي يف دفع اله�ى حتى ا�ستقرت على طاعة اهلل تعاىل.
والثالثة: اأين نظرت اإىل هذا اخللق فراأيت كل من معه �سيء له قيمة ومقدار رفعه وحفظه ثم نظرت اإىل ق�له تعاىل: )َما 
وْا اأَْجَرُهم ِباأَْح�َسِن َما َكاُن�ْا َيْعَمُل�َن( النحل: 96، فكلما وقع يف يدي �سيء  رَبُ ِعنَدُكْم َينَفُد َوَما ِعنَد اهلّلِ َباٍق َوَلَنْجِزَيناَّ الاَِّذيَن �سَ

له قيمة ومقدار وجهته اإىل اهلل تعاىل ليبقى عنده حمف�ظًا.
الرابعة: اأين نظرت اإىل هذا اخللق فراأيت كل واحد منهم يرجع اإىل املال واإىل احل�سب والن�سب وال�سرف، فنظرت فيها 
ن َذَكٍر َواأُنَثى َوَجَعْلَناُكْم �ُسُع�بًا َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُف�ا اإِناَّ  ا َخَلْقَناُكم مِّ ا�ُس اإِناَّ فاإذا هي ل �سيء، ثم نظرت اإىل ق�له تعاىل: )َيا اأَيَُّها الناَّ

َ َعِليٌم َخِبرٌي( احلجرات: 13، فعملت بالتق�ى حتى اأك�ن عند اهلل كرميًا. ِ اأَْتَقاُكْم اإِناَّ اهللاَّ اأَْكَرَمُكْم ِعنَد اهللاَّ
اخلام�سة: اأين نظرت اإىل هذا اخللق وهم يطعن بع�سهم يف بع�س ويلعن بع�سهم بع�سًا، واأ�سل هذا كله احل�سد، ثم نظرت 
ْنَيا( الزخرف: 32، فرتكت احل�سد واجتنبت اخللق وعلمت اأن  َياِة الدُّ ِعي�َسَتُهْم يِف احْلَ اإىل ق�له تعاىل: )َنْحُن َق�َسْمَنا َبْيَنُهم ماَّ

الق�سمة من عند اهلل تعاىل فرتكت عداوة اخللق عني.
)اإِناَّ  وجل:  عز  اهلل  ق�ل  اإىل  فرجعت  بع�سًا،  بع�سهم  ويقاتل  بع�س  على  بع�سهم  يبغي  اخللق  هذا  اإىل  نظرت  ال�ساد�سة: 
ِعرِي( فاطر: 6، فعاديته وحده واجتهدت يف اأخذ  َحاِب ال�ساَّ ا َيْدُع� ِحْزَبُه ِلَيُك�ُن�ا ِمْن اأَ�سْ َ ِخُذوُه َعُدّوًا اإِمناَّ ْيَطاَن َلُكْم َعُدوٌّ َفاتاَّ ال�ساَّ

حذري منه لأن اهلل �سبحانه وتعاىل �سهد عليه اأنه عدو يل فرتكت عداوة اخللق غريه.
ال�سابعة: نظرت اإىل هذا اخللق فراأيت كل واحد منهم يطلب هذه الك�سرة، فينزل فيها نف�سه ويدخل فيها ل يحل له، ثم 
ِبنٍي ه�د: 6،  َها َوُم�ْسَتْ�َدَعَها ُكلٌّ يِف ِكَتاٍب مُّ ٍة يِف الأَْر�ِس اإِلاَّ َعَلى اهلّلِ ِرْزُقَها َوَيْعَلُم ُم�ْسَتَقراَّ نظرت اإىل ق�له تعاىل: )َوَما ِمن َداآباَّ

فعلمت اإين واحد من هذه الدواب التي على اهلل رزقها فا�ستغلت مبا هلل تعاىل علي وتركت مايل عنده.
الثامنة: نظرت اإىل هذا اخللق فراأيتهم كلهم مت�كلني على خمل�ق هذا على �سيعته وهذا على جتارته وهذا على �سناعته 
َيْحَت�ِسُب َوَمن  وهذا على �سحة بدنه وكل خمل�ق مت�كل على خمل�ق مثله، فرجعت اإىل ق�له تعاىل: )َوَيْرُزْقُه ِمْن َحْيُث َل 
ُ ِلُكلِّ �َسْيٍء َقْدرًا( الطالق: 3، فت�كلت على اهلل عز وجل فه� ح�سبي. َ َباِلُغ اأَْمِرِه َقْد َجَعَل اهللاَّ ِ َفُهَ� َح�ْسُبُه اإِناَّ اهللاَّ ْل َعَلى اهللاَّ َيَتَ�كاَّ
قال �سفيق يا حامت وفقك اهلل تعاىل فاإين نظرت يف عل�م الت�راة والإجنيل والزب�ر والفرقان العظيم ف�جدت جمعت اأن�اع 
اخلري والديانة وهي تدور على هذه امل�سائل الثمانية فمن ا�ستعملها فقد ا�ستعمل الكتب الأربعة فهذا الفن من العلم ل يهتم 
باإدراكه والتفطن له اإل علماء الآخرة اأما علماء الدنيا في�ستغل�ن مبا يتي�سر به من اكت�ساب املال واجلاه ويهمل�ن اأمثال هذه 
العل�م التي بعث اهلل بها الأنبياء عليهم ال�سالة وال�سالم. وقال ال�سحاك بن مزاحم اأدركتهم وما يتعلم بع�سهم من بع�س 

اإل ال�رع وهم الي�م ما يتعلم�ن اإل الكالم.



م�سروع كتاب القت�ساد الإ�سالمي اللكرتوين املجاين

فقه املعامالت الريا�سي
تاأليف: د. �سامر مظهر قنطقجي

م��س�عة حماة امل�س�رة
تاأليف: د. م�سطفى ح�سن مغم�مة

XBRL لغة الإف�ساح املايل واملحا�سبي
تاأليف: د. �سامر مظهر قنطقجي

اخلدمة يف البي�ت اأحكامها و�س�ابطها ال�سرعية
تاأليف: اإبراهيم حمم�د العثمان اآغا

ال�سياحة الأثرية يف ريف حماة
تاأليف: د. م�سطفى ح�سن مغم�مة

متحف حماة القدمي
تاأليف: د. م�سطفى ح�سن مغم�مة

http://www.kantakji.com/fiqh/freebook.htm   لتحميل الكتاب الضغط على هذا الرابط

فقه امل�ارد العامة لبيت املال
تاأليف عامر جلع�ط

الع�ملة القت�سادية
تاأليف: د.عبداحلليم عمار غربي

م�سروع كتاب القت�ساد الإ�سالمي اللكرتوين املجاين
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للمرة الأوىل منذ انطالقته، املجل�س العام يجمع خرباء 
واأ�سحاب القرار ال�سناعة املالية ال�سالمية يف مملكة البحرين

وكان �سيف ال�سرف ال�سيخ اإبراهيم اآل خليفة رئي�س جمل�س اأمناء هيئة املحا�سبة 
واملراجعة للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية قد اأكد يف كلمته باحلفل اأن ت�جه البحرين 
منذ وقت مبكر اإىل ال�سريفة الإ�سالمية واهتمامها بهذا القطاع قد جعلها مبناأى 
عن تبعات الأزمة القت�سادية العاملية التي �سربت العديد من امل�سارف الكربى 

على م�ست�ى العامل، ودعم جهازها امل�سريف وجعله م�ستقرا.
اإ�سالمية  مل�سارف  رخ�سة   26 نح�  اأ�سدرت  البحرين  ان  اإبراهيم  ال�سيخ  وقال 
مازالت تلعب دورا م�ؤثرا وق�يا يف ال�س�ق امل�سريف البحريني والإقليمي حتى الي�م 

وتزداد اأ�س�لها وم�ج�داتها ب�سكل لفت خالل ال�سن�ات املا�سية.
 وقد اأكد ال�سيخ �سالح كامل رئي�س املجل�س العام خالل كلمته اأن م�سرية امل�سرفية 
الأخرية  ال�سن�ات  خالل  العامل  م�ست�ى  على  مبهرا  جناحا  حققت  الإ�سالمية 
وت�ساعف حجم اأ�س�لها ب�سكل كبري اإىل احلد الذي لفت انتباه جميع امل�سرفيني 
اإىل الطمع  البع�س  النجاح دفع  اإن هذا  العامل.. وقال  البن�ك على م�ست�ى  وكبار 
يف »كعكة« امل�سرفية الإ�سالمية ودخ�ل هذا القطاع بدون اقتناع وا�سح باأهدافه 

ومقا�سده ال�سرعية
 من جانبه قال الدكت�ر عمر حافظ الأمني العام للمجل�س يف كلمته اأن البحرين لها 
ف�سل كبري يف تاأ�سي�س هذا املجل�س ودعمه منذ اأيامه الأوىل كما اأن لها دورا كبريا 
يف دعم ال�سريفة الإ�سالمية على امل�ست�ى الإقليمي والعاملي ب��سفها عا�سمة مهمة 
لهذ املجال، م�جها �سكره اإىل القيادة احلكيمة على كل ما قدمته يف هذا الإطار. 

كما �سمل برنامج احلفل اأي�سًا كلمة خلبري ال�سريفة ال�سالمية الدكت�ر عبداللطيف 
جناحي اأن اأ�س�ل البن�ك الإ�سالمية على م�ست�ى العامل حاليا ي�سل اىل ح�ايل 2،1 
تريلي�ن دولر اأمريكي وفق اأحدث الإح�ساءات ال�سادرة بهذا ال�ساأن وه� ما ميثل 
ثلث اأ�س�ل البن�ك العربية، وقال جناحي اإن ما و�سلت اإليه امل�سارف الإ�سالمية يف 
ال�قت الراهن مل يكن يخطر على بال م�ؤ�س�سي هذا القطاع من اأربعني عاما م�ست. 
كما �سمل احلفل تد�سني امل�قع اللكرتوين اخلا�س باملجل�س العام من قبل رئي�س 
للم�ؤ�س�سات  ومتميزة  جديدة  خدمات  يقدم  والذي  كامل  �سالح  ال�سيخ  املجل�س 
املركز  بني  بالتدريب  خا�سة  اتفاقية  وت�قيع  العام،  املجل�س  يف  الع�ساء  املالية 
الدويل للتدريب املايل ال�سالمي التابع للمجل�س العام و معهد البحرين للدرا�سات 
امل�سرفية واملالية BIBF بال�سافة اإىل عر�س ح�ل اتفاقية املجل�س العام مع املعهد 

الإ�سالمي للبح�ث والتدريب و ت�م�س�ن رويرتز للتعاون الإعالمي. 
يذكر اأن املجل�س العام للبن�ك وامل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية تاأ�س�س يف العام 2001 
من قبل البنك ال�سالمي للتنمية بجدة و،جمم�عة من امل�سارف ال�سالمية وي�سم 
ع�س�يته ما يقارب 100 م�ؤ�س�سة مالية اإ�سالمية ح�ل العامل ت�سمل بن�ك اإ�سالمية 

و�سركات تكافل وم�ؤ�س�سات مالية تعمل وفقًا لإحكام ال�سريعة. 

من اليمني: الدكت�ر عمر حافظ، ال�سيخ �سالح كامل، ال�سيخ اإبراهيم اآل 
خليفة، الأ�ستاذ عبد اللطيف جناحي

اأثناء ت�قيع التفاقية بني املجل�س العام ومعهد البحرين   للدرا�سات 
BIBF املالية وال�سرفية

حلظة تد�سني امل�قع اللكرتوين للمجل�س العام 

نظم املجل�س العام للبن�ك وامل�ؤ�س�سات املالية ال�سالمية حفل اإ�ستقبال جلميع البن�ك و�سركات التكافل و�سركات ال�ستثمار امل�سجلة يف مملكة البحرين 
وذلك ي�م الثالثاء 12 مار�س 2013 يف فندق الدبل�مات باملنامة.
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الأمني العام ي�سارك يف املوؤمتر امل�سريف العربي ال�سنوي مبملكة البحرين 
د.عمر  الإ�سالمية  املالية  وامل�ؤ�س�سات  للبن�ك  العام  للمجل�س  العام  الأمني  ي�سارك 
حافظ باإحدى جل�سات امل�ؤمتر امل�سريف العربي ال�سن�ي لعام 2013 الذي ينظمه اإحتاد 
امل�سارف العربية ي�مي 3 و 4 اأبريل 2013 يف مملكة البحرين حتت عن�ان" متطلبات 
�ساحب  من  �سامية  رعاية  حتت  وذلك  امل�ستدامة"  والجتماعية  القت�سادية  التنمية 
ال�سم� امللكي الأمري خليفة بن �سلمان اآل خليفة حفظه اهلل رئي�س وزراء مملكة البحرين. 
ويقدم الأمني العام د.حافظ ورقة بعن�ان: "اأهمية التم�يل ال�سالمي الأ�سغر وحتقيق 

التعاون العربي بني امل�سارف العربية". 
اإحتاد امل�سارف  اأن امل�ؤمتر امل�سريف العربي ال�سن�ي الذي ينظمه  من اجلدير بالذكر 
التننمية  ومتطلبات  واآفاق  اأبعاد  على  ال�س�ء  لإلقاء  هامة  من�سة  يعترب  العربية 
العام  القطاعني  وم�س�ؤوليات  دور  وحتديد  العربي  ال�طن  يف  والجتماعية  القت�سادية 
واخلا�س و�سناديق وم�ؤ�س�سات التنمية امل�سرتكة والقطاع امل�سريف واملايل يف هذا املجال 

من خالل دعم القطاعات النتاجية وت�فري املناخ ال�ستثماري املالئم. 

الأ�ستاذ و�سام فت�ح، 
اأمني عام اإحتاد 
امل�سارف العربية

الدكت�رعمر حافظ

الدكت�رعمر حافظ

الأمني العام ي�سارك يف املوؤمتر الهيئات ال�سرعية للموؤ�س�سات املالية 
الإ�سالمية مبملكة البحرين 

د.عمر  الإ�سالمية  املالية  وامل�ؤ�س�سات  للبن�ك  العام  للمجل�س  العام  الأمني  ي�سارك 
حافظ باإحدى جل�سات م�ؤمتر الهيئات ال�سرعية الذي تنظمه هيئة املحا�سبة واملراجعة 
للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية ي�مي 15 و 16 اأبريل 2013 يف مملكة البحرين وذلك حتت 

رعاية كرمية من م�سرف البحرين املركزي وعدد من امل�ؤ�س�سات املالية. 
وقد يقدم د.حافظ مداخلة يف جل�سة العمل:  "دور املقا�سد ال�سرعية يف تر�سيد العق�د 

وال�سك�ك واملنتجات، والآثار ال�سلبية للعق�د ال�س�رية وال�سكلية". 
من اجلدير بالذكر اأن م�ؤمتر الهيئات ال�سرعية الذي تنظمه هيئة املحا�سبة واملراجعة 
العديد من  تناق�س وتقدم  التي  امل�ؤمترات  اأهم  الإ�سالمية يعترب من  املالية  للم�ؤ�س�سات 
امل��س�عات الهامة يف قطاع ال�سريفة الإ�سالمية، ومن املت�قع اأن يناق�س امل�ؤمتر لهذا 
العام حماور عديدة تت�سمن: الف�ارق بني ال�سك�ك املعززة بالأ�س�ل وال�سك�ك القائمة 
على الأ�س�ل، الأثر ال�سرعي والقان�ين واملحا�سبي لعدم ت�سجيل امللكية العقارية ر�سميًا 
باإ�سم البنك امل�ؤجر، �س�ابط املنفعة املباحة يف القرو�س و حم�ر اأخري ح�ل م�ج�دات 

احل�سابات ال�ستثمارية املقيدة ونظام الفال�س. 

الدكت�ر خالد الفقيه 

الأمني العام ي�سارك يف الندوة ال�ستباقية مللتقى اخلرطوم للمنتجات املالية ال�سالمية
الدولية  الندوة  يف  حافظ  عمر  الدكت�ر  الإ�سالمية  املالية  وامل�ؤ�س�سات  للبن�ك  العام  للمجل�س  العام  الأمني  ي�سارك   
الإ�ستباقية للن�سخة اخلام�سة من ملتقى اخلرط�م للمنتجات املالية الإ�سالمية والتي ينظمها املجل�س العام بالتعاون مع 

مركز بيان للهند�سة املالية الإ�سالمية وذلك ي�م 24 اأبريل 2013 يف فندق ال�سالم روتانا باخلرط�م. 
تاأتي الندوة حتت عن�ان: "اآفاق التم�يل ال�سالمي بدول الربيع العربي"  وذلك مب�ساركة نخبة من العلماء واخلرباء 

يف تلك الدول وبتن�سيق مع امل�ؤ�س�سات الدولية الداعمة لل�سناعة املالية الإٍ�سالمية. 
تهدف الندوة للتعرف على اجله�د املبذولة يف دول الربيع العربي )م�سر – ليبيا – ت�ن�س( يف تطبيق النظام املايل 
الإ�سالمي ولبحث �سبل وفر�س التعاون بني اخلرباء وامل�سرفيني وت�حيد جه�دهم لل�ق�ف على التحديات والعقبات 
ال�سرعية والقان�نية والفنية. كما يتطلع امل�سارك�ن يف الندوة ل�ستعرا�س التجربة ال�س�دانية وامكانية نقلها اىل بلدان 

الربيع العربي. 
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ال�سيخ �سالح كامل يد�سن موقع املجل�س العام اللكرتوين اجلديد 
د�سن رئي�س املجل�س العام للبن�ك وامل�ؤ�س�سات املالية لإ�سالمية ال�سيخ �سالح كامل امل�قع اللكرتوين 
اجلديد للمجل�س العام والذي مت اإطالقه اونالين خالل حفل ال�ستقبال الذي نظمه املجل�س العام 
مار�س   12 امل�افق  الثالثاء  ي�م  البحرين  يف  امل�سجلة  ال�سالمية  املالية  وامل�ؤ�س�سات  البن�ك  جلميع 

2013 يف فندق الدبل�مات باملنامة. 
ومتميزة  جديدة  خدمات  يقدم  العام  للمجل�س  اجلديد  اللكرتوين  امل�قع  اأن  بالذكر  اجلدير  ومن 
للم�ؤ�س�سات املالية الع�ساء يف املجل�س العام، حيث يتيح عر�س اأخبار امل�ؤ�س�سات الأع�ساء بال�سافة 
اإىل ا�ستعرا�س �سعار هذه امل�ؤ�س�سات يف ال�سفحة الرئي�سية للم�قع وربطها بامل�قع اللكرتوين اخلا�س 
بامل�ؤ�س�سة الع�س� يف املجل�س هذا بال�سافة اإىل فر�سة الدخ�ل وتعديل معل�ماتهم الدارية واملالية. 

ومن اأهم اخلدمات التي يقدمها امل�قع اللكرتوين اجلديد ه� دور ال��سيط بني البن�ك الأع�ساء يف 
املجل�س و الباحثني عن �س�اغر وظيفية يف قطاع املالية ال�سالمية، حيث ي�فر امل�قع امل�ساحة املنا�سبة 
لإ�ستعرا�س فر�س العمل املتاحة يف البن�ك الأع�ساء وعر�سها على امل�قع ليق�م الباحث عن العمل 

با�ستخدام البيانات املرفقة مع كل عر�س للتقدمي لل�ظيفة املطل�بة. 
  Dream Makers يذكر اأن املجل�س العام كان قد وقع اتفاقية خالل �سهر دي�سمرب املا�سي مع �سركة
تقدمي  و�سمان  النرتنت  على  العام  املجل�س  م�قع  من  والجنليزية  العربية  الن�سخة  لتط�ير  وذلك 

.  www.cibafi.org خدمات اأكرب لأع�سائه من خالل امل�قع

حلظة تد�سني امل�قع اللكرتوين للمجل�س العام 

املجل�س العام يح�سر فعاليات امللتقى الرابع للتاأمني التعاوين يف الكويت
يح�سر الأمني العام للمجل�س العام للبن�ك وامل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية د.عمر 
الهيئة  تنظمه  والذي  التعاوين  للتاأمني  الرابع  امللتقى  فعاليات  جدول  حافظ 
مع  بالتعاون  ال�سالمي  العامل  لرابطة  التابعة  والتم�يل  لالقت�ساد  ال�سالمية 

املعهد ال�سالمي للبح�ث والتدريب يف الك�يت ي�مي 17 و 18 اأبريل 2013. 
يهدف امللتقى لل��س�ل للمعاجلة ال�سرعية والفنية لعدد من الق�سايا التف�سيلية 
التطبيقية  التجارب  وتق�مي  اإ�ستعرا�س  التعاوين،  التاأمني  بتطبيقات  املرتبطة 
روؤية  و�سع  على  والعمل  التعاوين  التاأمني  وح�كمة  تنظيم  التعاوين،  للتاأمني 

ا�ست�سرافية مل�ستقبل التاأمني التعاوين. 
تطبيقات  التعاوين،  التاأمني  عمليات  هي:  رئي�سية  حماور  اأربع  امللتقى  يناق�س 
التاأمني  �سركات  على  ال�سرعية  الرقابة  التعاوين،  التاأمني  �سركات  احل�كمةيف 

التعاوين، ا�ست�سراف م�ستقبل التاأمني التعاوين. 

املجل�س العام يلتقي بالبنك الإ�سالمي للتنمية
يق�م الأمني العام للمجل�س العام للبن�ك وامل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية الدكت�ر عمر حافظ بزيارة 
البنك بجدة ي�م  اأحمد حممد علي  وذلك يف مقر  الدكت�ر  للتنمية  الإ�سالمي  البنك  ملعايل رئي�س 
الأربعاء القادم 27 مار�س 2012، لتقدمي ال�سكر والتقدير للدعم املت�ا�سل للمجل�س العام واأهمية 

التعاون مع كل اأع�ساء جمم�عة البنك ال�سالمي للتنمية.  
للبنك  التابع  والتدريب  للبح�ث  الإ�سالمي  املعهد  اللقاء مبدير عام  العام  الأمني  زيارة  ت�سمل  كما 

الإ�سالمي للتنمية لتعزيز التعاون بني املعهد يف جمال املعل�مات.  
يذكر اأن البنك الإ�سالمي للتنمية ه� اأحد الأع�ساء امل�ؤ�س�سني للمجل�س العام منذ اإنطالقته من مقره 

يف مملكة البحرين يف العام 2011. 

معايل الدكت�ر اأحمد حممد علي، رئي�س 
جمم�عة البنك ال�سالمي للتنمية  
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املجل�س العام م�ساركًا يف ور�سة العمل الثالثة ملركز الكويت الدويل لالقت�ساد الإ�سالمي

�سارك الأمني العام للمجل�س العام للبن�ك وامل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية 
الك�يت  التي نظمها مركز  الثالثة  العمل  الدكت�ر عمر حافظ يف ور�سة 
الأوقاف  وزارة  من  �سامية  رعاية  ت  حت  الإ�سالمي  لالقت�ساد  الدويل 

وال�س�ؤون ال�سالمية بدولة الك�يت يف الفرتة 5 و 6 مار�س 2013.  
ح�سر ور�سة العمل نخبة من كبار العلماء واخلرباء يف جمال القت�ساد 
الإ�سالمي من داخل وخارج دولة الك�يت، بلغ عددهم 27 باحثا وعاملا 
وخبريا ميثل�ن 8 جن�سيات عربية واأجنبية فيما ت�زعت فعاليات ور�سة 
العلمية  وال�سجالت  والنقا�سات  باللقاءات  حافلني  ي�مني  علي  العمل 

وذلك من خالل جدول اأعمال ثابت علي مدار الي�مني. 
واملقرتحات  الت��سيات  من  مبجم�عة  املجتمع�ن  الباحث�ن  اأو�سى  وقد 
ال�سالمية  وال�س�ؤون  الأوقاف  وزارة  يف  للمخت�سني  تقدميها  مت  والتي 

بدولة الك�يت والتي �سملت: 
• اإن�ساء املركز يف وزارة الأوقاف يعترب تكاماًل من وزارة الأوقاف 	

يف خدمة ق�سايا القت�ساد الإ�سالمي. 
• العمل على ا�ستقطاب جه�د املخت�سني لتق�ية بدايات املركز. 	
• �سرورة الت�عية مبفه�م القت�ساد الإ�سالمي والتعريف باأهميته 	

املفاهيم  بع�س  اإدراج  على  والعمل  وال�سع�ب  الأمم  نه�سة  يف 
املب�سطة لالقت�ساد الإ�سالمي يف املناهج الدرا�سية. 

• املراكز 	 خمتلف  مع  والتن�سيق  وال�سراكة  التكامل  تفعيل 
القت�ساد  جمالت  يف  تعمل  التي  والهيئات  وامل�ؤ�س�سات 

الإ�سالمي. 
• مدخل 	 القت�ساد  �سيجعل  الآخرون  انتهى  حيث  من  البدء 

اجتماعي �سيا�سي لإ�سالح الفرد واملجتمع.  
• للك�يت ثم 	 املتطلبات املحلية  تلبية  اأن ينطلق من  املنا�سب  من 

الإقليمية والعاملية. 
• خدمات املخت�سني والباحثني وت�سجيع القدرات العلمية وت�فري 	

قاعده بيانات وتن�سيق جه�د العاملني يف هذا املجال. 
• واقرتاح 	  ، الإ�سالم  ت�جهات  وفق  التنمية  خطط  يف  الإ�سهام 

الت��سيات يف هذا اجلانب  
• اأن تعمل املجلة على حل الفج�ة بني البح�ث النظرية والتطبيق.  	
• تك�ين فرق بحث يف خمتلف جمالت القت�ساد الإ�سالمي تعمل 	

العمل  ففي  الإ�سالمي  القت�ساد  فروع علم  تاأ�سيل جميع  على 
اجلماعي ابداع اأكرث. 

• والعمل 	 ال��سعي  القت�ساد  يف  واخللل  ال�سعف  نقاط  درا�سة 
على تقدمي احلل�ل واملقرتحات التطبيقية من وجهة القت�ساد 
الإ�سالمي للم�ساهمة خطط وم�ساريع التنمية ل�ستغالل حاجة 
الإ�سالمي  القت�ساد  معاجلات  وعر�س  لتقدمي  الأن  العامل 

للق�سايا القت�سادية التي يعاين منها املجتمع. 
• و�سائل 	 اأحدث  ي�ستخدم  باملركز  خا�س  معل�مات  مركز  اإن�ساء 

واجلهد  ال�قت  ت�فري  على  للحر�س  املعل�مات  ونظم  التكن�ل�جيا 
والدقة خا�سة ونحن نعي�س ع�سر ث�رة املعل�مات وما ي�سهده من 
على  العمل  مع  والربجميات  الأجهزة  �سناعة  يف  هائلة  قفزات 
ال�سرتاك يف ق�اعد البيانات واملعل�مات العاملية لت�فري املعل�مات 
املخ�س�سة للم�ستفيدين تعترب جميع الفروع ال�سبعة لإدارات ملركز 

الك�يت القت�ساد الإ�سالمي وهي : 
الأبحاث والدرا�سات العلمية. . 1
املجلة واملطب�عات العلمية.. 2
تدريب املخت�سني يف جمال القت�ساد الإ�سالمي. . 3
التثقيف والفعاليات العامة.. 4
مكتبة لالقت�ساد الإ�سالمي. . 5
واإتاحة املراجع واملعل�مات على . 6 للمعل�مات  اآيل  مركز 

الإنرتنت.
ذات . 7 اجلهات  مع  والدويل  والإقليمي  املحلي  التن�سيق 

الطبيعة امل�سابهة.
ال�سالمي  القت�ساد  م�سافة يف خدمة  قيمة  ذات  الفروع  لهذه  وتعترب 
وال�ر�سة ت�ؤكد على ما قدمه الأخ�ة الباحثني من ابحاث يف م��س�عاتها 

الفنية. 
• �ستات 	 جتميع  على  حتر�س  اإلكرتونية  مكتبة  وتاأ�سي�س  اإن�ساء 

النتاج الفكري يف خمتلف فروع علم القت�ساد الإ�سالمي.  
• واإك�سابهم 	 امل�ظفني  كفاءة  لرفع  والتط�ير  بالتدريب  الهتمام 

على  وتعمل  الإجراءات  تط�ير  يف  ت�سهم  جديدة  مهارات 
اأف�سل  للتقنيات احلديثة وفق  متكينهم من ال�ستخدام الأمثل 

املعايري العاملية.
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م�سروع م�سرتك جديد بني املجل�س العام للبنوك واملوؤ�س�سات املالية الإ�سالمية 
وبرامييديا اإنرتنا�سيونال

اإقامة  عن  يعلن  اأن  الإ�سالمية  املالية  وامل�ؤ�س�سات  للبن�ك  العام  املجل�س  ي�سر 
املال  "دليل  ن�سر  ب�ساأن  اإنرتنا�سي�نال  برامييديا  مع  جديد  م�سرتك  م�سروع 
قائمة  ويت�سمن  العاملي  النطاق  على  ت�زيعه  �سيتم  الذي  العاملي"،  الإ�سالمي 
التي جتري  العامل  املالية عرب  وامل�ؤ�س�سات  امل�سارف  باأ�سماء وعناوين  �ساملة 
تعامالتها وفقًا لأحكام ال�سريعة الإ�سالمية. و�سي�ساهم هذا الدليل يف خدمة 

وتط�ير القطاع املايل الإ�سالمي الآخذ يف النم�.
وبهذه املنا�سبة، �سرح الدكت�ر عمر حافظ الأمني العام للمجل�س العام بق�له: 
"ت�جد حاجة وا�سحة يف ال�س�ق لدليل يحت�ي على معل�مات حمددة يف هذا 
احلي�ية  املعل�مات  هذه  ت�فري  اأن  اعتقادنا  "ويف  واأ�ساف:  النامي".  القطاع 

للنا�س الذين يف حاجة اإليها �سي�سد هذه الثغرة ح�ل العامل".
اإنرتنا�سي�نال:  لربامييديا  التنفيذي  الرئي�س  اأورل�ف  مايك  قال  جهته،  ومن 
املتخ�س�سة  التجارية  الأدلة  وت�زيع  اإ�سدار  بالإجناز يف  �سجلها احلافل  "مع 
عالقة  بناء  من  ثقة  على  اإنرتنا�سي�نال  برامييديا  فاإن  �سنة،   33 مدى  على 
جمزية مع املجل�س العام للبن�ك وامل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية واإحداث قفزة 

ن�عية لدليل املال الإ�سالمي العاملي".
املنامة:18 مار�س 2013

ملتقى اخلرطوم يعقد للمرة اخلام�سة على التوايل بتنظيم من املجل�س العام 
ومركز بيان للهند�سة املالية ال�سالمية

الإ�سالمية  املالية  للمنتجات  اخلرط�م  مللتقى  العام  املن�سق  اأفاد 
الن�سخة  لإنعقاد  جارية  الإ�ستعدادات  باأن  الإمام  ي�س  اأمين  الأ�ستاذ/ 
اخلام�سة من امللتقى والتي تاأتي حتت عن�ان ) دور م�ؤ�س�سات التم�يل 
الإ�سالمي يف مت�يل م�ساريع التنمية الإقت�سادية( وذلك ي�مي 25 و 26 

اأبريل 2013 يف فندق ال�سالم روتانا باخلرط�م. 
ي�سارك يف امللتقى عدد كبري من م�ؤ�س�سات التم�يل الإ�سالمية والدولية 
وذلك بالتن�سيق مع املجل�س العام للبن�ك وامل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية 
– البحرين والهيئة العاملية لالإقت�ساد والتم�يل الإ�سالمي – الريا�س. 

النسخة الخامسة - الخرطوم - روتانا السالم
16-15 جمادى الثاني 1434 - 25-26 أبريل 2013

دور مؤسسات التمويل اإلسالمي فى 
تمويـل مشــاريع التنمـية االقتصـادية

مركز بيان للهندسة املاليةاإلسالمية
وحدة تطوير ودعم الصناعةاملالية اإلسالمية

بالتعاون مع 

املجلس العام للبنوك واملؤسسات 
املالية اإلسالمية

اجلل�سة  حافظ  عمر  الدكت�ر  العام  للمجل�س  العام  الأمني  يراأ�س  كما 
ومت�يل  امل�ارد  جذب  اآليات  عن�ان  حتت  تاأتي  والتي  للملتقى  الثانية 
امللتقى  برنامج  ويناق�س  ال�سالمية،  املالية  امل�ؤ�س�سات  يف  التنمية 
يف  التنمية  مفه�م  ت�سمل:  اأخرى  حماور  عدة  ذلك  اإىل  بال�سافة 
التم�يل  م�ؤ�س�سات  ومع�قات  ال�سالمي، حمددات  القت�سادي  النظام 
اإىل  بال�سافة  هذا  القت�سادية  التنمية  م�ساريع  مت�يل  يف  ال�سالمية 
جتارب  ملناق�سة  للمتلقى  الثاين  الي�م  يف  خا�سة  جل�سة  تخ�سي�س 

امل�ؤ�س�سات املالية ال�سالمية والدولية يف مت�يل م�ساريع التنمية. 
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املجل�س العام يعتمد معهد التطوير وكيال له يف دولة الإمارات العربية املتحدة

الأمني العام يزور م�سرف الإمناء 

زار الأمني العام للمجل�س العام للبن�ك وامل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية د.عمر حافظ م�سرف الإمناء 
بالريا�س واإلتقى الرئي�س التنفيذي الأ�ستاذ عبد املح�سن الفار�س. 

وتناول الإجتماع بحث التعاون بني الطرفني واأهمية ع�س�ية م�سرف الإمناء يف قائمة امل�ؤ�س�سات املالية 
الأع�ساء يف املجل�س العام والتي تقارب 100 ع�س� تتك�ن من بن�ك اإ�سالمية و�سركات تكافل وم�ؤ�س�سات 

مالية ح�ل العامل تعمل وفقًا لأحكام ال�سريعة الإ�سالمية. 
يذكر اأن املجل�س العام منذ تاأ�سي�سه يف اأواخر �سنة2001 ا�ستطاع اأن يحقق اجنازات كبرية لل�سناعة 
وكذلك  ال�سن�ي  والإداري  املايل  الدليل  واإ�سدار  تط�رها  ر�سد  م�ست�ى  على  �س�اء  الإ�سالمية  املالية 
التقارير الإح�سائية والتحليلية واآخرها التقرير املايل العاملي لل�سناعة خالل ال�سن�ات الع�سر الأخرية، 

بالإ�سافة اإىل امل�ؤمترات وور�س العمل والندوات ح�ل البن�ك الإ�سالمية و التحديات امل�ستقبلية.  
الأ�ستاذ عبداملح�سن الفار�س، 

الرئي�س التنفيذي مل�سرف المناء

وقع املجل�س العام للبن�ك وامل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية اتفاقية اعتماد 
املتحدة  العربية  الإمارات  بدولة  التط�ير  معهد  مع  تدريبية  م�ؤ�س�سة 
لتقدمي ال�سهادات والربامج املهنية ال�سادرة عن املركز الدويل للتدريب 
التفاقية  هذه  مب�جب  ليك�ن  العام،  للمجل�س  التابع  الإ�سالمي  املايل 
م�ؤ�س�سة  جانب  اإىل  الإمارات  دولة  يف  معتمدة  تدريبية  م�ؤ�س�سة  ثاين 

املعايل للتدريب وال�ست�سارات. 
ويحر�س املجل�س العام على تقدمي املعرفة واملهارات املطل�بة يف جمال 
واملهتمني  امل�سريف  القطاع  يف  العاملني  جلميع  الإ�سالمية  ال�سريفة 
التعاون  التابعة ملنظمة  الربحية  امل�ؤ�س�سات غري  اأهم  على اعتباره احد 
يف  املتخ�س�سة  املهنية  الربامج  من  عدد  خالل  من  وذلك  الإ�سالمي، 

جميع ج�انب العمل اليل وامل�سريف الإ�سالمي. 
وقد ا�ستطاع املجل�س العام اأن يعتمد وكالء له يف كل من الأردن، �س�ريا، 
فرن�سا،  ال�سع�دية،  الك�يت،  ت�ن�س،اجلزائر،  ال�سنغال،  الإمارات، 
ح�ل  الأخرى  الدول  من  والعديد  واملغرب   عمان،  �سلطنة  م�ريتانيا، 
الدويل  املركز  يطرحها  التي  التدريبية  الدورات  تقدمي  لت�سهيل  العامل 

للتدريب املايل الإ�سالمي. 
ويعتمد املجل�س العام وكالء له لتقدمي ال�سهادات التي يطرحها لت�سهيل 
الت�ا�سل مع املهتمني بالطالع على ال�سريفة الإ�سالمية يف تلك املناطق 
املالية  ال�سناعة  وحلماية  واملعرفة  ال�عي  بن�سر  اأهدافه  ولتحقيق 

الإ�سالمية ح�ل العامل. 

اأ�سدر م�ؤخرًا �سهادة املاج�ستري املهني  العام  اأن املجل�س  يجدر بالذكر 
التي  ال�سهادات  ر�سيد  اإىل  لت�ساف  الإ�سالمية  املالية  يف  التنفيذي 
�سهادة  املعتمد،  الإ�سالمي  امل�سريف  �سهادة  يف:  تتمثل  والتي  يقدمها 
الدولية،  التجارة  املالية،  الأ�س�اق  يف  املعتمد  الإ�سالمي  الخت�سا�سي 
احل�كمة  املالية،  املحا�سبة  ال�سرعي،  التدقيق  التكافلي،  التاأمني 
والمتثال، اإدارة املخاطر بالإ�سافة اإىل الدبل�مات املهنية املتخ�س�سة 

يف املجال ذاته. 
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خالل  ريال  ملي�ن   345 قدره  ربح  �سايف  بروة،  بنك  جمم�عة  حققت 
العام املا�سي بنم� ق�امه %41 عن �سابقه )244 ملي�نا(.

 25.3 ليبلغ   32% بن�سبة  الأ�س�ل  اإجمايل  يف  زيادة  املجم�عة  وحققت 
مليار ريال، وذلك نتيجة النم� بن�سبة %66 يف حمفظة التم�يل من 9.2 
مليار ريال اإىل 15.3 مليار ريال، كما ارتفعت ودائع العمالء من 10.1 

مليار ريال اإىل 14.8 مليار ريال خالل عام 2012.
املبادرات التجارية اجلديدة

معتمدًا على املكانة الق�ية التي حققها يف اخلدمات امل�سرفية لل�سركات 
الإطالق  وخدماته من خالل  اأعماله  تن�يع  بروة  بنك  وا�سل  والأفراد، 
الناجح للخدمات امل�سرفية اخلا�سة خالل عام 2012، كما قام البنك 
بالت��سع يف قطاعي اخلزينة واأ�س�اق راأ�س املال منميًا اإمكاناته وقدراته 

يف هذا املجال.
اإ�سدار  باأدوار رئي�سية يف  وقد متكن بنك بروة خالل العام من القيام 
عدد من معامالت ال�سك�ك الهامة، اأبرزها امل�ساركة يف اإدارة اإ�سدار 

�سك�ك دولة قطر.
بناء العالمة التجارية

خالل العام، حازت العالمة التجارية لبنك بروة على اعرتاف وتقدير 
كبريين على ال�سعيدين املحلي والإقليمي، وه� تط�ر انعك�س يف العدد 
يف  املرم�قة  اجل�ائز  من  عدد  على  البنك  وح�س�ل  للعمالء  املتزايد 
واخلدمات  املبتكرة  بروة  بنك  مبنتجات  اعرتافًا  امل�سريف  القطاع 
على  ح�س�له  كان  البنك  اإجنازات  واأبرز  ال�ستثنائي.  والنم�  املتميزة 
ج�ائز جملة التم�يل والأعمال الإ�سالمية حيث ح�سل على لقب »اأف�سل 
بنك«، بالإ�سافة اإىل »اأف�سل عالمة جتارية« و«اأف�سل خدمات م�سرفية 

لالأعمال يف املنطقة«.
مل يكن احل�س�ل على جائزة »اأف�سل بنك« جمرد اإجناز حملي اأو اإقليمي 
بل كان ذا اأهمية بالغة على امل�ست�ى العاملي، ويعترب اأبرز الإجنازات التي 

يفخر بها جميع اأفراد فريق بنك بروة.
التقطري

ن�سبة  و�سلت  وقد  الب�سري،  املال  راأ�س  ال�ستثمار يف  بروة  بنك  ي�ا�سل 
اأن  والأهم،  املجم�عة.  م�ست�ى  على   20% على  يزيد  ما  اإىل  التقطري 
البنك متكن من ا�ستقطاب م�سرفيني قطريني مهنيني بارزين يراأ�س�ن 
بقيادة  خاللها  من  ويق�م�ن  الرئي�سية  القيادية  املنا�سب  من  عددًا 

وتنفيذ ا�سرتاتيجية من� املجم�عة. 

345 مليون ريال اأرباح بنك بروة للعام املا�سي

�سحيفة العرب – 25 مار�س 2013 

اأن  ثاين  اآل  �سع�د  بن  اهلل  عبد  املركزي  قطر  م�سرف  حمافظ  ك�سف 
نتيجة  مرات  عدة  ت�ساعفت  قطر  يف  الإ�سالمية  امل�سارف  م�ج�دات 

لت��سع ن�ساط هذه امل�سارف.
واأكد اأن حجم م�ج�داتها بلغ 195 مليار ريال قطري )53 مليار دولر( 
مليار   2.5( ريال  مليارات  بـ8.8  مقارنة  وذلك  املا�سي،  العام  نهاية 

دولر( يف 2002.
وخالل كلمة له مب�ؤمتر ُعمان الثاين لل�سريفة الإ�سالمية بني املحافظ 
من   %23.8 متثل  باتت  قطر  يف  ال�سالمية  امل�سارف  م�ج�دات  اأن 

اإجمايل م�ج�دات اجلهاز امل�سريف، مقارنة بـ14% عام 2002.
من  اأكرث  حاليا  ت�سكل  باتت  الإ�سالمية  امل�سارف  ودائع  اأن  واأ�ساف 

26.6% من اإجمايل ال�دائع امل�سرفية يف البالد.

اأن هذا  وب�ساأن من� ال�سريفة الإ�سالمية يف قطر، بني ال�سيخ عبد اهلل 
التقليدية  البن�ك  اأخذت  حتى  الطلب  يف  مت�سارعا  من�ا  �سهد  القطاع 
بتقدمي  لها  ال�سماح  منذ عام 2005  املركزي  تطلب من م�سرف قطر 

خدمات مالية اإ�سالمية من خالل ن�افذ اأو فروع تابعة لها.
وقال اإن م�سرف قطر املركزي اأ�سدر يف مطلع 2011 قرارا ب�قف عمل 
اأمر غري ممكن  التجربة  ا�ستمرار  اأن  وجد  اأن  بعد  الإ�سالمية  الن�افذ 
لعتبارات كثرية يف مقدمتها التباين ال�ا�سع يف طبيعة املخاطر والرغبة 
على  التقليدية  والبن�ك  الإ�سالمية  البن�ك  من  كل  قدرة  تعزيز  يف 
تط�ير اأن�سطته واإدارة خماطره ب�سكل اأف�سل وكذلك لأهداف الإ�سراف 

والرقابة واإدارة ال�سيا�سة النقدية وحتقيق ال�ستقرار املايل. 
من  انطالقا  ذلك  على  حينها  وافق  املركزي  قطر  م�سرف  اإن  وقال 
حر�سه على رفع م�ست�ى املناف�سة يف العمل امل�سريف الإ�سالمي وخدمة 
الن�افذ  بتلك  خا�سة  و�س�ابط  تعليمات  لذلك  واأ�سدر  البن�ك  لعمالء 
الإ�سالمية وخالل ال�سن�ات اخلم�س التالية حتى نهاية عام 2010 كان 
مليار   45.7 نح�  اإىل  ارتفع  قد  الن�افذ  تلك  م�ج�دات  حجم  اإجمايل 
ريال )12.5 مليار دولر( �سكلت ما ن�سبته 31% من اإجمايل امل�ج�دات 

الإ�سالمية يف قطر.
اأ�ساد حمافظ  العاملي،  امل�ست�ى  على  الإ�سالمية  ال�سريفية  مكانة  وعن 
مطرد  من�  من  الإ�سالمية  ال�سريفة  حققته  مبا  القطري  املركزي 
 2011 عام  نهاية  م�ج�داتها  و�سلت  حتى  ال�ا�سع  العاملي  وانت�سارها 
اإىل نح� 1.3 تريلي�ن دولر، م�سريا اإىل ت�قع و�س�لها اإىل قرابة 1.8 

تريلي�ن دولر بنهاية العام احلايل.

ت�ساعف موجودات امل�سارف الإ�سالمية بقطر

اجلزيرة . نت – 18 مار�س 2013 
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املغرب ت�سمح باأن�سطة البنوك الإ�سالمية بعد �سنوات من الرف�س

والتنمية  العدالة  حزب  يق�دها  التي  املغربية  احلك�مة  ت�ستعد 
تعامل  نظام  تعتمد  لبن�ك  فروع  وفتح  باإن�ساء  لل�سماح  )الإ�سالمي( 
ح�سب  املغربية  احلك�مة  وت�سميها  املغرب،  يف  ال�سالمية  ال�سرافة 

م�س�دة م�سروعها "الــبن�ك الت�ساركية واملنتجات البديلة ".
لهذه  منظم  قان�ن  اإيجاد  على  اأ�سهر  منذ  املغربية  احلك�مة  وتعمل 
التم�يالت يف اإطار القان�ن ال�سامل لالإ�سالح البنكي، والعمل على اإدماج 
البن�ك الت�ساركية يف النظام املايل املغربي. ويت�قع اأن يناق�س الربملان 
املغربي يف دورته الربملانية املقبلة بالربيع هذا القان�ن وامل�سادقة عليه 

ليدخل حيز التنفيذ.
املغربية  رئي�س اجلمعية  ال�سالم بالجي  القت�سادي عبد  وقال اخلبري 
لالقت�ساد الإ�سالمي يف ت�سريحات خا�سة ملرا�سلة " الأنا�س�ل" الي�م 
نظام  باعتماد  مطالبات  املغرب  يف  بداأت  �سن�ات  منذ  اإنه   ": الأحد 
للمنتجات  اأول جتربة  لتعرف �سنة 2007 ظه�ر   ، الإ�سالمية  ال�سريفة 
البنكية  امل�ؤ�س�سات  اإحدى  اأن�ساأت  حيث  املغرب،  يف  البديلة  البنكية 

املغربية اأول فرع لها".
خدماتها،  اأ�سعار  ارتفاع  ب�سبب  جيدة  نتائج  حتقق  مل  " اإنها  واأ�ساف 
البن�ك  هذه  تناف�س  اأن  من  والتخ�ف  عليها،  املغاربة  اإقبال  و�سعف 

اجلديدة البن�ك التقليدية".
واأو�سح بالجي اإن هناك حتفظا على اإحلاق �سفة الإ�سالمية اإىل هذه 
وت�س�ق  ت�ساركية  اأنها  على  البن�ك  هذه  مع  التعامل  يتم  لهذا  البن�ك، 
ملنتجات بديلة، معتربا اأن العمل على الرتخي�س لهذه البن�ك يدخل يف 

�سياق ا�سرتاتيجية �ساملة لإعادة تاأهيل النظام املايل املغربي.
القان�ن  هذا  تنفيذ  على  بالإ�سراف  املعنية  املالية  الهيئات  اإن  وقال 
باملطابقة  ي�سمى  ما  اإقرار  على  �ستعتمد  عليه،  امل�سادقة  حني  اجلديد 

ال�سرعية.
 وكانت تقارير �سحفية حتدثت عن بدء بنك املغرب) البنك املركزي( 
و�سع  اأجل  الإ�سالمية واخلرباء من  ال�سرعية  الهيئات  بع�س  مع  ح�ارا 
ال�س�ابط  مع  الإ�سالمية  للتم�يالت  ال�سرعية  واملطابقة  للرقابة  هيئة 

ال�سريعة .
بنك  اأول  اأن  �سابق  وقت  يف  بركة  نزار  املغربي  املالية  وزير  اأكد  فيما 
القليلة  ال�سه�ر  خالل  الن�ر  يرى  اأن  املرتقب  من  املغرب  يف  اإ�سالمي 

القادمة .
بامليزانية  املكلف  ال�زير  قال  املغربي  الربملان  اأمام  له  ت�سريحات  ويف 
القان�ن  اإخراج هذا  املغربية حر�ست على  اإن احلك�مة  الأزمي  اإدري�س 
التي  الإ�سالمية  الدول  من  عدد  يف  جناحها  التجربة  اأثبتت  بعدما 
اعتمدتها والآفاق التي منحتها هذه البن�ك يف تن�يع التم�يل وامل�ساعدة 

على حل اأزمة ال�سي�لة.
البن�ك  عمل  اأمام  الباب  فتح  اأن  مغاربة  اقت�سادي�ن  خرباء  ويرى 
مهمة،  اأم�ال  روؤو�س  تدفق  يف  كبري  ب�سكل  �سي�سهم  املغربية  الإ�سالمية 

على  اإيجابي  ب�سكل  �سينعك�س  ما  املغربي،  املايل  للنظام  �سي�لة  وي�فر 
ال�ستثمار  �س�ق  بني  و�سل  حلقة  املغرب  من  ليجعل  ال�ستثمار  �س�ق 
اخلليجي الن�سط يف جمال التم�يالت الإ�سالمية وعدد من امل�ستثمرين 

يف اإفريقيا.
واأ�ساف اخلرباء املغاربة اإن اأهمية البن�ك ال�سالمية للمغرب تزايدت 
بعد ت�ساعد املخاوف من تقل�س حجم ال�ستثمار يف ال�سن�ات الأخرية 
والأزمة  العربي  اجل�ار  يف  امل�سطربة  ال�سيا�سية  الأو�ساع  ب�سبب 
ال�سريك  الأوروبية  الدول  من  عدد  وقعها  على  تعي�س  التي  القت�سادية 

القت�سادي الأول للمغرب.
وينق�سم راأي امل�اطنني املغاربة يف البن�ك ال�سالمية، فبع�سهم ل يجد 
فرقا بني البن�ك التقليدية ونظريتها الإ�سالمية التي ل تلتزم - على حد 

ق�ل بع�سهم- "ب�سكل فعلي" ب�س�ابط القت�ساد الإ�سالمي.
 ويرى اآخرون اأن اإن�ساء بن�ك اإ�سالمية "غري رب�ية " ي�ستجيب لتطلعات 
فئات وا�سعة من املغاربة الذين عزف�ا عن التعامل مع البن�ك الأخرى 
ب�سبب تعار�سها مع ال�سريعة الإ�سالمية يف جمال املعامالت القت�سادية.
يذكر اإن ودائع البن�ك املغربية تراجعت عند نهاية الثمانية اأ�سهر الأوىل 
مليار  تعادل 77.19  مغربي  درهم  مليار  اإىل 660.7  عام 2012،  من 
دولر مقابل 661.2 مليار درهم تعادل 77.25 مليار دولر عند نهاية 
�سهر دي�سمرب/ كان�ن الأول 2011 وذلك ح�سب ما �سجلته اإح�سائيات 

بنك املغرب ) املركزي( الأخرية.
 وق�بل تراجع ال�دائع، ح�سب نف�س الإح�سائيات، بنم� خمتلف القرو�س 
امل�جهة من قبل امل�ؤ�س�سات امل�سرفية ال�طنية لتم�يل القت�ساد املغربي، 
 705 ح�ايل  اإىل   2011 نهاية  مع  مقارنة   %  2.6 بن�سبة  ارتفعت  حيث 

مليار درهم،
اإذ   ،%  8.8 "بن�سبة  "املتعرثة  ال�سرتداد  �سعبة  القرو�س  قيمة  وزادت 
و�سل حجمها عند نهاية اأغ�سط�س / اآب املا�سي اإىل حدود 35.3 مليار 

درهم مقابل 32.4 مليار درهم نهاية 2011.

جريدة اإيالف – 14 مار�س 2013 
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عقد ب�سلطنة عمان مب�ساركة قطر
تو�سيات مهمة ملوؤمتر امل�سارف الإ�سالمية

وال�سريفة  للتم�يل  الثاين  ُعمان  "م�ؤمتر  ُعمان  �سلطنة  ا�ست�سافت   
الب�ستان- ريتز كارلت�ن( ي�مي  انعقد يف م�سقط )فندق  الإ�سالمية"، الذي 
مع  بالتعاون  والأعمال  القت�ساد  جمم�عة  ونظمته   ،2013 مار�س   18 و   17

البنك املركزي الُعماين.
وا�ستقطب امل�ؤمتر اأكرث من 300 م�سارك من 15 بلًدا عربًيا ودولًيا يتقدمهم 
الهيئات  كربى  وقادة  عربية،  مركزية  بن�ك  وحمافظ�  حك�مي�ن  م�س�ؤول�ن 
قادة  من  ح�سد  اإىل  اإ�سافة  الإ�سالمي،  امل�سريف  للعمل  والناظمة  الرقابية 
ال�سرعية  والهيئات  ال�ستثمار  و�سركات  والتجارية  الإ�سالمية  امل�سارف 
والفقهية. و�سارك �سعادة ال�سيخ عبد اهلل بن �سع�د اآل ثاين حمافظ م�سرف 
قطر املركزي. كما �سارك حمافظ� البن�ك املركزية يف �سلطنة عمان حم�د 
بن �سنج�ر الزدجايل، والإمارات العربية املتحدة �سلطان بن نا�سر ال�س�يدي، 

ودولة الك�يت د. حممد ي��سف الها�سل.
والأ�سا�سية اخلا�سة  امل�ا�سيع املح�رية  ال�س�ء على جملة من  امل�ؤمتر  و�سلط 
ب�سناعة املال وال�سريفة الإ�سالمية، ومنها: و�سائل تط�ير وحت�سني البنيان 
التنظيمي للعمل امل�سريف الإ�سالمي؛ كيفية �سد الثغرات التنظيمية اخلا�سة 
بالعمل امل�سريف الإ�سالمي وتعزيز تناغمها مع املعايري الدولية؛ �سبل تعزيز 
امل�سارف  دور  الإ�سالمي؛  املال  �سناعة  من�  متطلبات  وم�اكبة  ال�ستقرار 
الإ�سالمية يف تط�ير وابتكار خدمات ومنتجات مت�يل قادرة على ال�ستجابة 
واملت��سطة  ال�سغرية  ال�سركات  قطاع  ودعم  ال�س�ق  ومتطلبات  حلاجات 
واملبادرات النا�سئة؛ اآفاق اأ�س�اق راأ�س املال الإ�سالمية؛ اأبرز ال�سع�بات التي 
تعرتي و�سع ق�اعد وتطبيقات �سرعية يف ظل ق�انني مدنية ونظام م�سريف 
عاملي تقليدي؛ �سبل التعامل مع تعدد املعايري الفقهية واختالف املمار�سات؛ 

حتدي البتكار وهيكلة املنتجات املالية يف ظل القي�د ال�سرعية.
و�سمت لئحة املتحدثني واملحاورين يف جل�سات امل�ؤمتر عدًدا من كبار العاملني 
يف القطاع املايل وامل�سريف عم�ًما وال�سريفة الإ�سالمية على وجه اخل�س��س 
وهم ال�سادة: د. جميل جارودي الرئي�س التنفيذي لبنك نزوى؛ معني الدين 
�سديقي  مدثر  د.  ال�سيخ  الإ�سالمي؛  امل�سرق  لبنك  التنفيذي  الرئي�س  معلم 
الأمريكية؛  ال�ست�سارية  للخدمات  باث  �سريعة  ل�سركة  التنفيذي  الرئي�س 
�سع�د الب��سعيدي مدير دائرة تط�ير امل�سارف يف البنك املركزي الُعماين؛ 
فرقان اأحمد ال�سريك الأول يف �سركة ن�رواث ماك؛ اآ�سار ناظم رئي�س مركز 
اخلدمات املالية الإ�سالمية لدى اإرن�ست وي�نغ؛ د. �سيهان اآكتا�س نائب املدير 
املنتدب يف  الع�س�  عبدالرحمن  عامر  الرتكي؛  املركزي  البنك  التنفيذي يف 
يف  �سراكة  لربنامج  العام  املدير  اجلفيلي  عبداهلل  كابيتال؛  الفجر  �سركة 
املنتجات  تط�ير  مركز  مدير  ال�س�يلم  اإبراهيم  بن  د.�سامي  ُعمان؛  �سلطنة 
لدى  امل�ست�سار  �سما�س  غ�سان  للتنمية؛  الإ�سالمي  البنك  جمم�عة  يف  املالية 

يف  غيتهاو�س  لبنك  التنفيذي  الرئي�س  ت�ما�س  ريت�سارد  للتنمية؛  بل�م  بنك 
اململكة املتحدة؛ د. اأ�سرف النبهاين املدير العام للم�ساندة امل�ؤ�س�سية يف بنك 
نزوى؛ د.عبداهلل البل��سي مدير عمليات �سلطنة ُعمان لدى �سركة اإريك�س�ن 
يف ُعمان؛ ل�ؤي بطاينه نائب املدير العام لال�ستثمار والتط�ير ورئي�س جمم�عة 
اإدارة ال�ستثمار يف بنك ٌعمان العربي؛ مايكل جريفرتي رئي�س جمعية اخلليج 
لل�سندات وال�سك�ك؛ د.حامت الطاهر مدير مركز ديل�يت ال�سرق الأو�سط - 
�سح�  بن  �سيخ  ت��س؛ حم�سن  اآند  ديل�يت  الإ�سالمية يف  التم�يل  ل�ست�سارات 
التم�يل الإ�سالمي يف �سركة املدينة لال�ستثمار؛ د.�سيد فاروق  حممد رئي�س 
كيالين  د.اأ�سيد  رويرتز؛  ت�م�س�ن  يف  العاملية  الإ�سالمية  املال  اأ�س�اق  رئي�س 
رئي�س هيئة الرقابة ال�سرعية يف م�سرف اأب�ظبي الإ�سالمي؛ ال�سيخ بالل خان 
عامل ال�سريعة يف �سركة لينك ليرتز اململكة املتحدة؛ �سلمان اأحمد ال�سريك يف 

�سركة تراورز اأند هاملينز.
ومن خالل اأوراق العمل التي قدمت يف امل�ؤمتر واحل�ارات التي جرت، خرج 
املجتمع�ن مبجم�عة من النتائج واملقرتحات اأبرزها: التاأكيد على اأن جتربة 
التطبيقات  اأجنح  من  �ستك�ن  عمان  يف  الإ�سالمي  امل�سريف  النظام  تطبيق 
امل�سلم،  العماين  املجتمع  طبيعة  التالية؛  املق�مات  لت�افر  وذلك  املعا�سرة، 
وج�د بنك مركزي يعمل على ت�فري البيئة الت�سريعية والفنية ال�سرورية لنم� 
وطرح  هيكلة  على  الإ�سالمية  البن�ك  قدرة  البالد،  يف  الإ�سالمية  ال�سريفة 
البن�ك  امل�ؤمتر  ودعا  واجل�دة.  بالكفاءة  تت�سم  مالية  وخدمات  منتجات 
الإ�سالمية اإىل لعب دور حي�ي خا�سة يف دعم املجالت الإنتاجية من خالل: 
بال�سلطنة،  واملت��سطة  ال�سغرية  املن�ساآت  قطاع  خا�سة  النم�  فر�س  تعزيز 
املجتمع  من  وا�سعة  قطاعات  حتفيز  الأم�ال،  روؤو�س  حتفيز  يف  امل�ساعدة 
العماين للتعامل من خالل امل�سارف، واإيجاد نظام فاعل ي�سهر على عملية 

ت�عية اجلمه�ر باملعامالت امل�سرفية الإ�سالمية.
الإ�سالمي  النهج  يف  ال�ستمرار  اإىل  الإ�سالمية  امل�سارف  امل�ؤمتر  دعا  كما 
تتجنب  كي  والعمالنية،  والرقابية،  التنظيمية،  اجل�انب  كافة  من  ال�سليم 
وم�اجهة  العاملي.  القت�ساد  لتقلبات  ال�سارة  لالآثار  كبري  ب�سكل  التعر�س 
امل�سارف الإ�سالمية لتحديات معايري بازل )3( على �سعيد تق�ية م�اردها 
الراأ�سمالية واتباع مزيد من ال�سفافية واللتزام بالق�اعد واملعايري امل�سرفية 

العاملية.
برامج  لدعم  اأكرب  عناية  ت�يل  واأن  امل�ظفني،  لتاأهيل  وبرامج  خطط  وو�سع 

التدريب وفق اأ�س�س منهجية وعلمية مدرو�سة.
اإىل تط�ير الك�ادر الب�سرية  بالإ�سافة اإىل م�اجهة احلاجة املا�سة والدائمة 
وامل�سرفية  املالية  بال�سناعة  تخت�س  التي  بالفتاوى  املت�سلة  اجل�انب  يف 
وابتكار برامج وخدمات جديدة،  املنتجات  واملثابرة على تط�ير  الإ�سالمية. 
املايل  النظام  مبتطلبات  تفي  الإ�سالمية،  ال�سريعة  اأحكام  مع  مت�افقة 
اإىل  الإ�سالمية  املالية  وامل�ؤ�س�سات  امل�سارف  وم�ساهمة  املحلي  والقت�سادي 
اجلمه�ر  لدى  واملعرفة  ال�عي  ن�سر  يف  والرقابية،  الناظمة  الهيئات  جانب 
املنتجات  وبني  بينها  الختالف  واأوجه  الإ�سالمية،  املالية  املنتجات  لطبيعة 
املالية التقليدية. وتعزيز اأوا�سر واأطر الرتابط بني التم�يل الإ�سالمي واأنظمة 

القت�ساد احلقيقي.
�سحيفة الراية – 21 مار�س 2013 
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اأخبار اخلليج – 18 مار�س 2013 

توقع حركة اندماجات وا�سعة يف البحرين 
جمال الهزمي: امل�سارف التجارية اأكرث من احلاجة الفعلية لل�سوق

اإن »عدد  IMB ال�سيد جمال الهزمي  اآي  اأم  قال الرئي�س التنفيذي لبنك بي 
الفعلي  الحتياج  من  اأكرب  حاليا،  البحرين  يف  العاملة  التجارية  امل�سارف 
لل�س�ق املحلي من اخلدمات امل�سرفية، وان عليها اأن تفكر جديا يف الدخ�ل 
يف عمليات اندماجات وا�ستح�اذات وا�سعة، جتعلها قادرة على تعزيز قدراتها 
اأ�س�اق الإقليم والأ�س�اق  اإىل  يف تقدمي خدمات م�سرفية تناف�سية ومتط�رة 
العاملية«، م�سريا اإىل ت�قعاته باأن ت�سهد الأ�س�اق املحلية عمليات اندماج كبرية 

خالل ال�سن�ات اخلم�س املقبلة«.
الأربع  ال�سن�ات  وا�سعة يف  وا�ستح�اذات  اندماجات  اململكة حركات  و�سهدت 
ال�سع�دي،  البحريني  البنك  على  ال�سالم  م�سرف  ا�ستح�اذ  منها  املا�سية، 
بنك  على  اإثمار  ا�ستح�اذ  ثم  الإثمار،  بنك  مع  ال�سامل  م�سرف  واندماج 

الإجارة الأول، فاندماج كابيف�ست وبنك اإيالف وبيت اإدارة املال.

يذكر اأن عدد امل�سارف التجارية ب�سقيها التقليدي والإ�سالمي يرتاوح ما بني 
10 و12 م�سرفا. 

واأ�ساف يف معر�س ت�سريح خا�س لـ»اأخبار اخلليج« اأم�س اأنه »على الرغم من 
جناح امل�سارف التجارية العاملة يف البحرين يف جتاوز تبعات واآثار الأزمة 
املالية العاملية، وع�دتها اإىل الربحية بق�ة بنهاية ال�سنة املالية 2012، فاإنها 
الأزمات،  م�اجهة  على  مقدرتها  تعزز  ق�ية  اندماجات  اإىل  بحاجة  تزال  ل 

وتقدمي منتجات تناف�سية على م�ست�ى ال�سرق الأو�سط.
ونفى الهزمي اأن تتاأثر ال�سناعة امل�سرفية املالية يف البحرين، اإذا ن�سبت اأي 
القائمة يف عدد من دول اجل�ار،  ال�سيا�سية  الت�ترات  اإقليمية يف ظل  حرب 
ومنتجاتها  خدماتها  تقدم  مازالت  البحرينية  امل�سارف  باأن  ذلك  مربرا 
لعمالئها داخل اململكة، اأو يف بع�س الأ�س�اق اخلليجية وه� اأمر حمدود جدا.

امل�سجلة يف  العاملة  ال�ستثمارية  »امل�سارف  اإن  الهزمي  قال  اآخر،  من جانب 
اأكرث من غريها  العاملية، معر�سة  التاأزم  اأعمال يف مناطق  البحرين، وتدير 
اإىل التاأثر بتبعات الأزمة، غري اأنه اأ�سار يف ال�قت نف�سه اىل اأن بع�س البن�ك 
تبعات  من  متاما  ا�ستثماراتها  حتمي  اأن  ا�ستطاعت  البحرينية،  ال�ستثمارية 
تلك الأزمة، لأنها ركزت على مناذج عمل حمددة، من دون التح�ل عنها اإىل 
مناذج متعددة اأوقعتها يف م�اقع امل�اجهة املبا�سرة مع امل�سكالت التي ن�ساأت 

عنها الأزمة العاملية«.
جتاوزها  يف  باهر  جناح  اأمثلة  بحرينية  ا�ستثمارية  م�سارف  �سجلت  ففيما 
اآثار الأزمة مثل بنك انف�ستك�رب، فاإن م�سارف اأخرى مثل بنك اأركابيتا مل 
تفلح يف التن�سل من تبعات تلك الأزمة والناأي بنف�سها عن ال�ق�ع فيها، غري 
اأنني اأ�سجل م�قفا هنا فيما يتعلق ببنك اأركابيتا، فه� على الرغم من ذلك 
قدم الكثري للبحرين يف �سن�اته الذهبية، من خالل ال�ستثمار يف القت�ساد 
ال�طني، وكان اآخر تلك امل�ساركات الق�ية، اأنه اأ�ساف للبحرين عالمة فارقة 
يف جمال ال�ستثمارات العقارية التي تعترب الي�م رمزا بارزا، بني ثالثة رم�ز 
الت�اأم مل�دا  الدولية )الربج  املحافل  البحرين يف  الي�م عن  تتحدث  عمالقة 
م�ل الذي يتخذ منه ةح مقرا رئي�سيا له، ومرفاأ البحرين املايل الذي مل يكتمل 
بعد كم�سروع ح�ساري، ثم م�سروع مرفاأ البحرين )بحرين باي( الذي ميتلكه 

اأركابيتا وتبني عليه رمزا معماريا غري تقليدي«.

اأركابيتا وقع �سحية لتلك التاأثريات التي مل تكن  ون�ستطيع اأن نق�ل ان بنك 
ق�سرا عليه، بل اإن هناك ع�سرات الآلف من امل�ؤ�س�سات امل�سرفية التي راحت 

�سحية تلك الأزمة وع�سرات امل�سارف العاملية العمالقة.
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م�سرف الإمارات الإ�سالمي ي�سارك يف معر�س ال�سارقة 
الدويل لالإ�سكان ومواد البناء والديكور

الإمارات  "م�سرف  اأعلن  ال�سارقة"،  اإمارة  يف  الإ�سكان  "دائرة  مع  التعاون 
الإمارات  دولة  يف  املتخ�س�سة  الإ�سالمية  امل�سارف  اأحد  الإ�سالمي"، 
العربية املتحدة، الي�م قيامه با�ستعرا�س منتجاته املتميزة يف جمال التم�يل 
ال�سكني �سمن اإطار فعاليات "معر�س ال�سارقة الدويل لالإ�سكان وم�اد البناء 
امل�سرف  �سيق�م  حيث   ،2013 مار�س  و23   20 بني  يقام  الذي  والديك�ر"، 
و"دائرة الإ�سكان" بتعريف املتعاملني بتفا�سيل برناجمهما امل�سرتك لتقدمي 

التم�يل ال�سكني مل�اطني دولة الإمارات العربية املتحدة.
مت اإطالق ال�سراكة ال�سرتاتيجية بني "م�سرف الإمارات الإ�سالمي" و"دائرة 
املنتجات  ت�سميم  مت  حيث   ،2011 �سبتمرب  ال�سارقة" يف  اإمارة  يف  الإ�سكان 
اأول  يعترب  الذي  املبتكر  العام  الإ�سكان  برنامج  لدعم  خ�سي�سًا  امل�سرفية 
باأ�سعار  الإ�سكان  خدمات  لتقدمي  واخلا�س  العام  القطاعني  جتمع  �سراكة 

منا�سبة للم�اطنني يف اإمارة ال�سارقة. 
ويف اإطار احلدث، قال في�سل عقيل، نائب الرئي�س التنفيذي، الأفراد واإدارة 
بامتالك  م�اطن  كل  "يطمح  الإ�سالمي":  الإمارات  "م�سرف  يف  الرثوات 
'دائرة  لربنامج  التام  الدعم  تقدمي  على  حري�سني  كنا  لذا  خا�س،  منزل 
ثالثة  التم�يل على مدى  م�اطن من خدمات  ا�ستفاد 1،200  وقد  الإ�سكان'، 

اأع�ام".
معي�سة  مب�ست�ى  بالرتقاء  الإ�سالمي'  الإمارات  'م�سرف  "يلتزم  واأ�ساف: 
امل�اطنني من خالل مّدهم مبنتجات رائدة مثل تلك التي متّكنا من تقدميها 
عرب ال�سراكة ال�سرتاتيجية مع 'دائرة الإ�سكان - ال�سارقة'. وندرك متامًا اأن 
احلاجة اإىل تاأمني وحدات �سكنية مالئمة تعترب اإحدى اأكرب التحديات التي 
من  العديد  خ�س�سنا  فقد  املنطلق،  هذا  ومن  الدولة،  يف  العديد  ي�اجهها 

املبادرات امل�ّجهة نح� معاجلة هذه امل�ساألة".
البناء  وم�اد  لالإ�سكان  الدويل  ال�سارقة  "معر�س  يرتقي  اأن  املت�قع  ومن 
والديك�ر" لي�سبح احلدث الرائد يف الدولة �سمن قطاع الإن�ساءات ال�سكنية 
املزودين  من  وا�سعة  جمم�عة  واحد  �سقف  حتت  يجمع  اأنه  حيث  والديك�ر، 
بتط�ير  امل�ؤ�س�سات  هذه  من  التزامًا  بالقطاع،  املعنية  اجلهات  من  والعديد 
اأن  اأي�سًا  املت�ّقع  ومن  املنطقة.  يف  بالغة  اأهمية  يحتل  الذي  ال�سكني  القطاع 
بناء  املعر�س حيث ميّثل  لفعاليات  غالبية احلا�سرين  الدولة  م�اطن�  ي�سّكل 

وتعمري املنازل جانبًا حم�ريًا بالن�سبة لهم. 
"م�سرف  يف  ال�سكني  التم�يل  ق�سم  رئي�س  املال،  فريد  قال  ال�سياق  وبهذا 
اأبرمناها  "حتتاج ال�سراكة ال�سرتاتيجية الهامة التي  الإمارات الإ�سالمي": 
مع 'دائرة الإ�سكان - ال�سارقة' اإىل من�سة منا�سبة ن�ستطيع من خاللها ت�سليط 
ال�س�ء اأمام امل�اطنني على الت�سهيالت التم�يلية التي نقّدمها لهم. وي�سعدنا 
اأن ن�ستعر�س منتجاتنا خالل هذا احلدث الرفيع، ونتطّلع قدمًا ملقابلة اأكرب 
الأيام  خالل  بالقطاع  ال�سلة  ذات  وامل�ؤ�س�سات  اجلهات  من  ممكن  عدد 

AMEinfo  - 23 مار�س 2013 القادمة".

امل�سارف  حول  ندوة  الفل�سطيني" يعقد  "الإ�سالمي 
الإ�سالمية

اأم�س  ي�م  الفل�سطيني  الإ�سالمي  البنك  يف  ال�سرعية  الرقابة  هيئة  عقدت 
الثنني ندوة ح�ل "امل�سارف الإ�سالمية " وذلك بالتعاون مع بلدية بيت�نيا، 
العمال  رجال  كبار  من  وعددًا  البلدية  م�ظفي  لكافة  الدع�ة  وجهت  حيث 

وال�سخ�سيات العتبارية يف املدينة.
وح�سر الندوة كل من رئي�س هيئة الرقابة ال�سرعية الأ�ستاذ الدكت�ر ح�سام 
و  الفل�سطيني،  ال�سالمي  للبنك  ال�سرعية  الرقابة  هيئة  رئي�س  عفانة  الدين 
املدير الإقليمي للبنك ال�سيد عماد ال�سعدي واملراقب ال�سرعي للبنك ال�سيد 
با�سم بدر املدير املايل وال�سيد احمد �سحادة وعددًا من مدراء دوائر البنك، 
فيما ح�سر عن البلدية كل من رئي�س بلدية بيت�نيا ال�سيد ربحي دولة واع�ساء 

املجل�س البلدي وعددًا من م�ظفي البلدية وال�سي�ف املدع�ين.

 وحتدث د. عفانه ح�ل البن�ك الإ�سالمية ودورها يف تلبية احتياجات امل�اطن 
الفل�سطيني  الإ�سالمي  البنك  بدور  م�سيدا  احلياة،  متطلبات  بتغري  املتغرية 
متطلبات  تطبيق  على  مبعامالتها  تعتمد  التي  ال�سالمية  البن�ك  كاأحد 
ال�سريعة الإ�سالمية، م�سريا اإىل اأن الفرق ما بني البن�ك الإ�سالمية والبن�ك 
التقليدية هي وا�سحة ون�ه رئي�س هيئة الرقابة ال�سرعية يف البنك الإ�سالمي 
الفل�سطيني اإىل اأن الأ�سل يف املعامالت يف الإ�سالم "الإباحة" ما مل يرد ن�س 

بالتحرمي م�سريا اإىل اأن  الأمة اجتمعت على حترمي الربا ب�سكل قاطع.
كما بني د.عفانه اإىل "اأن ال�ازع الديني لدى امل�اطن ق�ي ولكن هناك بع�س 
وتف�سري  ت��سيح  اإىل  وبحاجة  الأذهان  اإىل  ترد  التي  وال�ستف�سارات  الأم�ر 
قائم على احلجة والربهان،  واأكد اأن النظام املايل الإ�سالمي ه� نظام ق�ي 
اأ�سبحت دول الغرب تعتد به وت�سري على نهجه اإميانًا منها باأنه يغطي ويحمي 
كافة متطلبات احلياة يف كل زمان ومكان وهذا ه� �سر جناح وانت�سار الدين 

الإ�سالمي بع�ن اهلل .               
ودورها  الإ�سالمية  البن�ك  يف  ال�سرعية  الرقابة  هيئات  اي�سًاعن  وحتدث 
اإىل  واأ�سار  و�سبهاته  الربا  امل�سرفية عن  املعامالت  كافة  بُعد  التاأكد من  يف 

املرجعيات والآراء الفقهية التي تعتمد عليها الهيئة.
ويف تعقيب له اأ�سار ال�سيد ربحي دولة رئي�س البلدية اإىل العالقة املميزة التي 

جتمع البلدية والبنك الإ�سالمي الفل�سطيني .
ب�سل�سلة  للقيام  خطة  وفق  تعمل  ال�سرعية  الرقابة  هيئة  باأن  ويذكر  هذا 
ال�سريفة  فكر  لن�سر  ال�طنية  امل�ؤ�س�سات  خمتلف  مع  البناءة  اللقاءات  من 

ال�سالمية .
دنيا ال�طن – 11 مار�س 2013 



55   www.giem.info  

الأخبار

هيئة الفتوى والرقابة ال�سرعية لـ »ميثاق« لل�سريفة 
الإ�سالمية تناق�س املنتجات اجلديدة

ال�سرعية  والرقابة  الفت�ى  هيئة  عقدت   - العام  لهذا  الأول  اجتماعها  تعقد 
العام  لهذا  الأول  اجتماعها  م�سقط  بنك  من  الإ�سالمية  لل�سريفة  مليثاق 
2013 وذلك برئا�سة الدكت�ر ال�سيخ علي حميي الدين القرة داغي وبح�س�ر 
حممد  بن  ماجد  وال�سيخ  اإ�سحاق  حممد  بن  ع�سام  ال�سيخ  الهيئة  اأع�ساء 
يرغب  التي  املنتجات  مناق�سة  الجتماع  خالل  مت  وقد  الكندي  �سامل  بن 
وامل�ستندات  والعق�د  املقبلة  للمرحلة  طرحها  يف  الإ�سالمية  لل�سريفة  ميثاق 
من  عدد  مناق�سة  متت  كما  ال�سرعية  املنتجات  هذه  ب�ا�سطتها  تقدم  التي 
بالأع�ساء  الرتحيب  الجتماع  خالل  مت  كما  الأخرى  املتن�عة  امل��س�عات 
املحرمي  �سعيد  والدكت�ر  ت�ما�س  عبدالقادر  الأ�ستاذ  وهم  الهيئة  يف  اجلدد 
حيث يعد الأول خبريا م�سرفيا اإ�سالميا معروفا والثاين خبريا اقت�ساديا يف 
جمال العل�م امل�سرفية واملالية والذين مت تعيينهما كخبريين فنيني يف هيئة 
الفت�ى والرقابة ال�سرعية لتقدمي الراأي وامل�س�رة لأع�ساء الهيئة فيما يخ�س 
الن�احي العملية والفنية للمعامالت املالية الإ�سالمية ول يحق لهم الت�س�يت 

يف القرارات ال�سرعية.
الأعمال  �سليمان بن حمد احلارثي مدير عام جمم�عة  قال  املنا�سبة  وبهذه 
امل�سرفية الإ�سالمية ببنك م�سقط: اإن اجتماع هيئة الفت�ى والرقابة ال�سرعية 
مليثاق لل�سريفة الإ�سالمية كان ناجحا حيث مت مناق�سة عق�د املنتجات التي 
ا مراجعة تقارير الرقابة  يرغب ميثاق يف طرحها خالل الفرتة املقبلة واأي�سً
اإجناز  و�سمان  التاأكد  بهدف  وذلك  ميثاق  عمل  و�سري  للمعامالت  ال�سرعية 

املعامالت ح�سب الأحكام ال�سرعية وفتاوى الهيئة.
وقدم �سليمان احلارثي ال�سكر لأع�ساء الهيئة على جه�دهم احلثيثة و�سعيهم 
حجر  يعد  والذي  الإ�سالمية  ال�سريعة  اأحكام  مع  ميثاق  عمل  ت�افق  ل�سمان 
الزاوية لتقدمي خدمات مالية م�سرفية اإ�سالمية وقد رحب بالأع�ساء اجلدد 
الت�فيق  لهم  متمنيا  املحرمي  �سعيد  والدكت�ر  ت�ما�س  عبدالقادر  الأ�ستاذ 
والنجاح يف مهمتهما واأن ي�ساهما بخربتهما امل�سرفية واملالية يف تعزيز عمل 

ودور الهيئة يف املرحلة املقبلة.
هذا وتت�سكل هيئة الفت�ى والرقابة ال�سرعية مليثاق لل�سريفة الإ�سالمية من 
ال�سخ�سيات  من  وه�  رئي�سا  داغي  القرة  الدين  حميي  علي  الدكت�ر  ال�سيخ 
املعروفة باملنطقة وحا�سل على �سهادة الدكت�راة يف جمال العق�د واملعامالت 
املالية من جامعة الأزهر يف القاهرة عام 1985 وه� حاليا اأ�ستاذ يف العق�د 
املالية الإ�سالمية ويراأ�س ق�سم الفقه الإ�سالمي يف كلية ال�سريعة والدرا�سات 
الإ�سالمية يف جامعة قطر كما يعمل حاليا يف املجال�س ال�سرعية للعديد من 
فالدكت�ر  ذلك  اإىل  اإ�سافة  وخارجها  قطر  يف  الإ�سالمية  املالية  امل�ؤ�س�سات 
علي ع�س� م�ؤ�س�س يف العديد من املنظمات اخلريية والهيئات الدولية فالفقه 

الإ�سالمي وم�ؤلف للعديد من الكتب واملقالت والبح�ث ح�ل الق�سايا املعا�سرة 
يف جمال التم�يل الإ�سالمي كما ي�سم املجل�س ال�سيخ ع�سام حممد اإ�سحاق 
وي�سرف   1982 عام  بكندا  م�نرتيال  يف  ماكغيل  جامعة  خريج  وه�  ع�س�ا 
الإ�سالمية   »FTSE« م�ؤ�سر  ل�سل�سلة  العاملية  ال�سرعية  الهيئة  على  حاليا 
ملنظمات  م�ؤ�س�س  اأنه ع�س�  كما  للمعايري  واملراجعة  املحا�سبة  وع�س� جمل�س 
الكندي وه�  ال�سيخ ماجد  الدكت�ر  اأي�سا من  ويت�سكل املجل�س  خريية عديدة 
ع�س� حا�سل على درجة املاج�ستري من جامعة اآل البيت يف الأردن ودر�س يف 
معهد العل�م الإ�سالمية يف ال�سلطنة وم�ؤلف كتاب »املعامالت املالية والتطبيق 
ويعمل  ال�سريعة«  اإر�سادات  اإطار  يف  املالية  الأوراق  »اأ�س�اق  وكتاب  املعا�سر« 
اأما الع�س�  حاليا كباحث يف مكتب الأفتاء ب�زارة الأوقاف وال�س�ؤون الدينية 
اجلديد بالهيئة عبدالقادر ت�ما�س يتمتع بخربة لأكرث من 25 عاما يف جمال 
اخلدمات املالية امل�سرفية الإ�سالمية وم�ؤلف كتاب ح�ل ال�سريفة الإ�سالمية 
من  للعديد  ال�ست�سارات  ويقدم  املنتجات  ت�سميم  يف  وا�سعة  بخربة  ويتمتع 
امل�ؤ�س�سات املالية على م�ست�ى العامل اأما الدكت�ر �سعيد املحرمي فه� حا�سل 
اأريزونا بال�ليات املتحدة الأمريكية  على بكال�ري��س عام 1988 من جامعة 
املتحدة  بال�ليات  اأوريج�ن  ولية  جامعة  من   1994 عام  املاج�ستري  ودرجة 
باململكة  كارديف  جامعة  من   2005 عام  الدكت�راة  �سهادة  وعلى  الأمريكية 
ال�سلطان  بجامعة  والقت�ساد  التجارة  كلية  يف  م�سارك  اأ�ستاذ  وه�  املتحدة 
قاب��س ويعد من ال�سخ�سيات البارزة وامل�سارك الفعال يف اجناح العديد من 

امل�ؤمترات القت�سادية وم�ؤلف لعدد من الكتب القت�سادية.
وكان ميثاق لل�سريفة الإ�سالمية قد احتفل م�ؤخرا بافتتاح اأول فرع مبنطقة 
مبنطقة  العام  ال�سارع  على  متميز  م�قع  يف  الفرع  ويقع  ب��سر  ب�لية  الغربة 
ومب�ا�سفات  الفريد  الت�سميم  ذات  الفروع  من  ميثاق  فرع  ويعد  الغربة 
ومعايري متميزة وه� منف�سل متاما عن بنك م�سقط حيث يقدم الفرع عددا 
من املنتجات واخلدمات امل�سرفية التي تت�افق مع ال�سريعة الإ�سالمية وكان 
بنك م�سقط قد اأعلن يف وقت �سابق عن ح�س�ل البنك على امل�افقة الر�سمية 
من البنك املركزي العماين ملمار�سة الأعمال امل�سرفية املت�افقة مع ال�سريعة 
نافذة  لفتح  امل�افقة  على  يح�سل  ال�سلطنة  يف  بنك  اأول  ليك�ن  الإ�سالمية 
جديدة  مرحلة  ي�سكل  مما  الإ�سالمية  امل�سرفية  خدماته  ويد�سن  اإ�سالمية 
التي  امل�سرفية  والت�سهيالت  اخلدمات  تقدمي  يف  م�سقط  لبنك  ن�عية  ونقلة 
يقدمها للزبائن وللجمه�ر ب�سكل عام وخالل الفرتة املا�سية قام بطرح عدد 

من املنتجات امل�سرفية املت�افقة مع ال�سريعة الإ�سالمية.

�صحيفة عمان – 24 مار�س 2013 
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قيا�س وتوزيع الأرباح يف البنوك الإ�سالمية على �سوء 
ممار�ساتها امل�سرفية ومعايريها املحا�سبية 

د. عبد احلليم عمار غربي

http://kantakji.com/fiqh/Files/Accountancy/Profits.pdf :رابط التحميل
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economy; the writers assert. These two channels, operating 
through the level and composition of investment, are the 
mechanisms by which financial development improves 
growth. But the financial industry competes for resources 
with the rest of the economy. It requires not only physical 
capital, in the form of buildings, computers and the like, 
but highly skilled workers as well. Finance literally bids 
rocket scientists away from the satellite industry. In a 
sarcastic manner the researchers say that the result is that 
people who might have become scientists, who in another 
age dreamt of curing cancer or flying to Mars, today dream 
of becoming hedge fund managers.
Stephen G Cecchetti and EnisseKharroubi quotes: “there 
is an important sense in which this description of the 
consequences of a financial boom is no different from those 
of the dotcom boom of the 1990s, or the impact of any 
other boom tied to more tangible output; they say. Booming 
industries draw in resources at a phenomenal rate. It is only 
when they crash, after the bust, that we realise the extent 
of the overinvestment that occurred. Too many companies 
were formed, with too much capital invested and too many 
people employed. Importantly, after the fact, we can see 
that many of these resources should have gone elsewhere. 
Following the dotcom bust innumerable computers were 
scrapped, office buildings vacated and highly trained 
people laid off”.
Appendix: Table 1 Markets In Which Some Transactions 
Are, Or Were Once, Repugnant
Human Remains

	 Cadavers for anatomical study, organ donation, 
bone and tissue

	 Live donor organs )kidneys, livers(
Labor

	 Indentured servitude, slavery
	 Volunteer army, mercenary soldiers
	 Discrimination on race, gender, handicap, 

marital status, etc.
Reproduction and sex

	 Adoption
	 Surrogate mothers, egg and sperm donation, 

abortion, birth control
	 Prostitution, pornography
	 Bride price, dowry
	 Polygamy, gay marriage

Words, ideas, and art
	 Obscenity, profanity, and blasphemy
	 Cultural treasures, art, and antiquities

Risk
	 Life insurance for adults, children, and strangers
	 Gambling
	 Prediction markets

Finance
	 Short selling, currency speculation
	 Interest on loans

Pollution markets:
	 Tradeable emissions entitlements
	 Dirty industries in less developed countries

“Price gouging”
	 After natural disasters
	 Ticket scalping

Religion/Sports
	 Sale of indulgences, ecclesiastical offices, etc. 

)“simony”(
	 Endorsements/payments for amateur versus pro 

athletes
Drugs and sports

	 Food, drink, and drugs
	 Horse and dog meat
	 Alcohol )Prohibition(
	 Marijuana and narcotics

Vote selling and Bribery
Dwarf-tossing

1.  Roth came to Harvard in 1998 from the University of Pittsburgh, where he 
had already established a reputation in experimental economics. That same 
year marked the debut of Roth’s biggest market-design experiment to date: a 
redesign of the National Resident Matching Program to improve placements 
for couples seeking medical residencies in the same city.

2.   Repugnant Markets and How They Get That Way Q&A with:Alvin E. Roth; 
Published July 30, 2007 Author:  Martha Lagace;Working 
knowledge Harvard Business School;  http://hbswk.hbs.edu/item/5615.html

3.  http://www.hbs.edu/research/pdf/07-077.pdf
4.  This paper on repugnant markets has been popular in the blogosphere and the 

press, e.g.here, and here, and here, and )earlier( here...even though I refrained 
from calling it "Ick-onomics"(. It also formed the basis for a BBC Radio 4 
broadcast on Repugnant Markets in July, 2007. Here's the transcript, )in which 
I seem to say "you know" a lot( and here's the half-hour long audio recording 
)in which you can judge for yourself(, and some related BBC news stories 
here and here. And here's a related story in the Financial Times on kidney 
exchange by Tim Harford, who conducted the BBC interviews )and who 
also thinks aboutbuying babies(. Here's an interview on repugnance at HBS 
Working knowledge )their story includes a video of the North American Wife 
Carrying Championships(. Here's a WSJ online discussion between Julio Elias 
and me of markets for kidneys, repugnance, and how kidney exchange seems 
not to arouse repugnance. The AMA ran a story in their Jan.28, 2008 issue of 
amednews.com on kidney markets, repugnance, and kidney exchange. Here's 
an April '08 Freakonomics blog connecting the discussion to the market for 
kidneys in Iran. There was an American Enterprise Institute symposium 
on Repugnance as a constraint on markets )with video and audio links( on 
1/16/08: in Washington DC, the commentators were an interesting and diverse 
group: Sally Satel, Paul Bloom, and Michael Novak. It was followed by a 
Jan 31 NY Times article: Economists Dissect the 'Yuck' Factor. That article 
in turn was followed by this Freakonomics column: Repugnance Revisited, 
or: Are Economists Really 'Evil'? )I guess it's a tossup: evil or dismal?( Robin 
Young of NPR's Here and Now interviewed me about repugnant markets on 
March 25, 2008 in a piece called The "Yuck!" Factor )15 minutes(. Here's 
a 15 minute interview onrepugnance as a constraint on market design. On 
my market design blog I've found myself writing about repugnance quite a 
bit: here is a )self updating( link to all my posts on repugnant transactions 
)including this one on the Opposite of repugnance: Protected transactions , 
which got a nice plug here.( quoted from : http://scholar.harvard.edu/roth/
content/repugnant-markets

5.  http://kuznets.fas.harvard.edu/~aroth/alroth.html
6.  Bank for international settlements Working Papers )No 381( “Reassessing 

the impact of finance on growth” ;  Stephen G Cecchetti and EnisseKharroubi; 
http://www.bis.org/publ/work381.pdf  P4

7.   ‘The first ever verse revealed on Riba was Surah Ar-Rum, verse 39, where 
Allah says;‘And whatever Riba you give so that it may increase in the wealth 
of the people, it does not increase with Allah’. The next occasion when interest 
is mentioned is in Surah Nisa, verse 161 where Allah says; ‘And because of 
their charging Riba, whilst they were prohibited from it’. Then came the first 
explicit prohibition of Riba in 2 AH, around the time of the battle of Uhud. 
The commandment is found in Surah Al-Imran, verse 130 where Allah says; 
‘O those who believe do not consume up Riba, doubled & redoubled’.

8.   Quote
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This paper based system relied heavily on the ability of the 
Goldsmiths to return the gold on demand and is the origin 
of the obligatory promise on each and every banknote 
stating ‘I promise to pay the bearer on demand the sum 
of X pounds’. At this critical juncture, the Goldsmith’s 
discovered one of the greatest unethical money making 
ideas of all time. The Goldsmith’s realised that people 
were not returning to them regularly for their gold and 
relying instead entirely on the receipts which were now 
being exchanged as legal tender. As long as the public had 
confidence in these receipts then they could be printed and 
issued without any corresponding increase in the amount 
of gold being deposited. The market could then be flooded 
with these artificial receipts, which would be used as legal 
tender. This would allow huge loans to be forwarded to 
the general public, thereby earning the Goldsmiths interest. 
As time went on and their credibility was enhanced, the 
Goldsmiths realised that they needed to hold less and less 
gold in relation to receipts issued leading to the birth of the 
‘fractional reserve system’. Fractional reserve is therefore a 
deceptive system which allows an expansion in the supply 
of paper money without a corresponding rise in the assets 
held by the bank.
This new money is only available to society through taking 
an interest bearing loan from the bank, and has been the 
cornerstone of the Western economic system from the 
days of the Goldsmiths back in the 16th Century to the 
present day. Consequently, the money that we own is not 
backed at all by real assets. It is simply and purely worth 
only the paper it is written on and is only deemed to have 
additional value because society has confidence in the 
economic system. Banks are given too much power the 
ability to create money gives banks and other financial 
institutions incredible levels of power by permitting the 
creation of artificial wealth for which they have carried 
out no corresponding real economic activity. This elite 
have an unacceptable level of control over society’s well 
being. Abuse of this power takes many diverse forms but 
can perhaps best be understood by examining the impact of 
debt on the third world.
Economic growth was hindered as money was permitted 
to attract a rate of return, banks are able to generate 
profits through interest. Banks will invariably prefer to 
lend to those who have the greatest collateral because 
they represent the lowest risk of default. Those who have 
the most viable business plans are not always those who 
have the greatest collateral. Consequently, interest based 
banking inhibits economic growth by failing to promote 
the best business ideas which, if supported would result in 
higher economic growth.
Those with the most collateral are by definition the 
wealthiest in society, By giving these people preferential 
access to money, capitalism has a persistent tendency to 
favour the rich and discriminate against the poor, ensuring 
that the rich just keep getting richer, and the poor just get 
poorer.

Conclusion
Game theory examines the ways that various people “play” 
their interactions with others. All games take place on at 
least two levels. The first is material gain or loss )often 
quantifiable, and the focus of most formal game theory(, 
and the second, psychological perception of having won or 
lost )rarely quantifiable until recently, ignored(. In honor-
shame cultures, the perception of others’ actions plays a 
much stronger role than “rational” concerns about material 
gain and loss regardless of relative advantage which, in 
principle, governs civil society behavior )rational choice 
theory(. Rational choice theory, focused on quantifiable 
self-interest as a motivation, tends to downplay emotional 
components of game playing. It discusses fixed- and 
variable-sum games. The following discussion analyzes 
the cultural and emotional dimensions of a player’s 
preference for one strategy over another, and focuses on 
zero-, positive- and negative-sum games. Game theory 
optimality is one of the concern of distributive economic 
justice in Islam. “Taazim al maslaha” we have shown is 
fundamental in bringing forward stable exchange systems; 
in Roth’s terms: congestion; safety and thickness.
To go back to the Bank for international settlements 
Working Papers )No 381( “Reassessing the impact of 
finance on growth” http://www.bis.org/publ/work381.
pdf;  Stephen G Cecchetti and EnisseKharroubi give 
breath taking results on the study the complex real effects 
of financial development and come to two important 
conclusions: One of the principal conclusions of modern 
economics is that finance is good for growth. Cecchetti 
and Kharroubi quotes: “The idea that an economy needs 
intermediation to match borrowers and lenders, channeling 
resources to their most efficient uses, is fundamental to our 
thinking”. And, since the pioneering work of Goldsmith 
)1969(, McKinnon )1973( and Shaw )1973(, we have been 
able to point to evidence supporting the view that financial 
development is good for growth; they say. More recently, 
researchers were able to move beyond simple correlations 
and establish a convincing causal link running from finance 
to growth. While there have been dissenting views, today 
it is accepted that finance is not simply a by-product of 
the development process, but an engine propelling growth; 
they add.
Accordingly the argument was one of the key elements 
supporting arguments for financial deregulation. If finance 
is good for growth, shouldn’t we be working to eliminate 
barriers to further financial development? As to the authors 
to assert: it is fair to say that recent experience has led 
both academics and policymakers to reconsider their prior 
conclusions. Is it true regardless of the size and growth 
rate of the financial system? Or, like a person who eats too 
much, does a bloated financial system become a drag on 
the rest of the economy?
At first, these results may seem surprising. After all, a 
more developed financial system is supposed to reduce 
transaction costs, raising investment directly, as well as 
improving the distribution of capital and risk across the 
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However; key to those failures is the concept of interest 
rates mechanisms as practiced by speculators in the open 
market; and how actually growth has been a precept of 
the enlargement of the markets. Roth argument meets 
a recently published paper by the Bank for international 
settlements )Working Papers - No 381( “Reassessing the 
impact of finance on growth” ;  Stephen G Cecchetti and 
EnisseKharroubi give breath taking results on the study the 
complex real effects of financial development and come to 
two important conclusions. First, financial sector size has 
an inverted U-shaped effect on productivity growth. That 
is, there comes a point where further enlargement of the 
financial system can reduce real growth. Second, financial 
sector growth is found to be a drag on productivity growth. 
Our interpretation is that because the financial sector 
competes with the rest of the economy for scarce resources, 
financial booms are not, in general, growth enhancing. 
This evidence, together with recent experience during the 
financial crisis, leads us to conclude that there is a pressing 
need to reassess the relationship of finance and real growth 
in modern economic systems. More finance is definitely 
not always better; the authors say. “Inside Finance literally 
bids rocket scientists away from the satellite industry. In a 
sarcastic manner the researchers say that the result is that 
people who might have become scientists, who in another 
age dreamt of curing cancer or flying to Mars, today dream 
of becoming hedge fund managers” the paper quotes.
Interest rates; Riba as a factor of repugnance and market 
disability
Roth  cites the example of “Lending money for interest is 
an example of a market that was once widely repugnant, 
and no longer is, )with the important exception that Islamic 
law is commonly interpreted as prohibiting it(. State usury 
laws in the U.S., and Islamic banks in some countries, are 
examples of modern expressions of this repugnance”. 
His reference is Max Weber; he states: Near the beginning 
of his essay “The Spirit of Capitalism,” Max Weber 
quotes Benjamin Franklin on the virtues of responsible 
lending and borrowing, and near the end of the essay 
Weber )1930, p74( asks “Now, how could activity, which 
was at best ethically tolerated, turn into a calling in the 
sense of Benjamin Franklin?” Hirschman )1977, page 9( 
paraphrases Weber’s question as “How did commercial, 
banking, and similar money-making pursuits become 
honorable at some point in the modern age after having 
stood condemned or despised as greed, love of lucre, 
and avarice for centuries past?” )See Persky, 2007 in this 
journal, and the references there, on the Jeremy Bentham/
Adam Smith arguments about usury, and Kuran, 1995 in 
this journal on Islamic banks.(
Another example which is also dear to Islamic finance 
and practice is life insurance prohibited under Islamic 
jurisprudence: Some kinds of repugnance are also 
intermixed with concerns about providing incentives for 
bad behavior. The very idea of life insurance )‘you want 
to set a price on your life, and then place a bet on your 
date of death?’( seems to have had to overcome some 

initial repugnance in the early 1800s )Zelizer, 1979(. 
The incentive issue was often addressed by “insurable 
interest” laws specifying who could be a beneficiary of life 
insurance. As discussed by Justice Oliver Wendell Holmes 
Jr. in a 1911 Supreme Court case: “A contract of insurance 
upon a life in which the insured has no interest is a pure 
wager that gives the insured a sinister counter interest in 
having the life come to an end.” Even today, life insurance 
for small children raises questions about motives. The 
insurance industry lobbies against Stranger )or Investor( 
Owned Life Insurance )SOLI( and “viatical settlements,” 
which are third party markets and funds that purchase life 
insurance policies from elderly or terminally ill patients 
who wish to realize the cash value of their policies while 
still alive. The arguments against such funds often focus on 
the repugnance of having life insurance held by an entity 
that profits from deaths )in contrast to insurance companies, 
which make money when their customers continue living(. 
Of course, sellers of annuities also profit from untimely 
deaths, too. For some flavor of the discussions about these 
issues, see Silverman )2005(.
There are 4 explicit references in the Holy Qur’an to 
interest. Cumulatively, they clarify Islam’s position on the 
subject. It is useful to say that those verses were delivered 
to the prophet Mohamad in different times interval since 
interest was profoundly rooted in pre-islamic times and 
therefore its eradication needed some time intervals in order 
to be acceptable . Shortly after the conquest of Makkah in 
8AH, the most comprehensive and damning indictment of 
interest was delivered in the Qur’an in Surah Baqarah verse 
275-280, where Allah says; ‘Those who take usury will not 
stand on the Day of Judgment except as he who has been 
driven mad by the touch of the Demon. …… Oh you who 
believe give up what remains of Riba if you are believers. 
But if you do not then listen to the declaration of War from 
Allah & his messenger )SAW(. If you repent, yours is your 
principal and nothing more…….’ In the year 10 AH, The 
Prophet )SAW(, in his famous last sermon at Mount Arafat 
said; ‘All interest obligation shall henceforth be waived. 
Your capital however is yours to keep. You neither wrong, 
nor be wronged. Allah has judged that there be no Riba 
and that all interest due to Abbas ibnAbd Al-Muttalib shall 
henceforth be waived’ Hadith
The problems with interest may be deceptively difficult 
for us to appreciate, but the Ban on interest by Allah is 
absolute. In fact, so despised is Riba, that the unparalleled 
curse of a ‘declaration of war’ from Allah )SWT( & his 
Messenger )SAW( is directed towards those who refuse to 
give up interest.
The picture of repugnance therefore comes from the origins 
of modern banking which go back to the Goldsmiths of 
the 16th Century who stored gold on their premises for 
individuals who needed somewhere to safely deposit their 
wealth. Receipts were then issued to those who availed of 
this service. When the receipt was subsequently presented 
to the Goldsmith, the gold would be returned. As time 
went on the general public started to buy and sell using 
the paper receipts in place of actual gold pieces or coins. 
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“How did commercial, banking, and similar money-making pursuits become honorable at some point in the 
modern age after having stood condemned or despised as greed, love of lucre, and avarice for centuries past?”

Max Weber quoting Benjamin Franklin on the virtues of responsible lending and borrowing

Building efficient markets in an Islamic concept
Al Roth's  Nobel 2012 recipient of the prize in economics 
contributed immensely to game theory, experimental 
economics, and market design. Those “correlation” studies 
showed that developments in economics came together to 
form the field of market design. A solid foundation to this 
is game theory—the study of the “rules of the game” and 
the strategic behavior that they elicit. 
Key to our argument is therefore:
	 The significance of Roth works in relation to Islamic 

markets following his papers on repugnance. 
According to Roth, "We need to understand better 
and engage more with the phenomenon of ‘repugnant 
transactions,' which, I will argue, often serves as an 
important constraint on markets and market design."

	 The repugnance factor as a direct cause of market 
crisis

Islamic finance is based on a theory and practice of profit 
sharing investment against the backdrop of current western 
finance it does not engage market players in an oligopoly; 
therefore a kind of an exchange between rational agents 
regulated by the principles of game theory - seeking to 
maximize each player interest - contention goes against 
Islamic dictums; since in such a system the maximization 
of the interests of the whole community need to be taken 
into account.
Of course Islamic markets do not function as conventional 
ones; further, although they interact in the same environment 
however the behavior of the players is different. Game 
theory has a lot of observations to say on the psychology 
of the players and one can say that its main raison d’être is 
the study of the behavior of agents.
It is crucial here to denote that Islamic finance seeks to 
move towards exchanges in a utilitarian philosophical 
turnaround; meaning that markets seek the greatest good 
for the largest amount of individuals. Close to this concept 
is the Islamic concept of Taa’azim Al Massaleh ) the greater 
maximization of interests(. Roth qualifies as repugnant the 
failure of making people engage in transactions that would 
make them all better off.
In an interview  Roth says : 
“As an economist who wants to understand things as they 
are, I wondered why we don't have some of the markets 
that economists like. Economists have the point of view 

that voluntary transactions should always be fine. If two 
people engage in a voluntary transaction, it must be because 
they both want to, and it makes them better off. The kinds 
of things I'm calling repugnant are transactions that some 
people don't want other people to engage in”.
Roth's paper, "Repugnance as a Constraint on Markets ," 
looks at a wide range of practices."We need to understand 
better and engage more with the phenomenon of 
‘repugnant transactions’, which, I will argue, often serves 
as an important constraint on markets and market design." 
Although; Roth works on repugnant markets received 
a great deal of comments and criticisms ; however, 
repugnance impose serious constraints on various kinds of 
transactions. 
Islamic Markets; Interest Rates and Efficiency
As Roth works enlighten us also on the inappropriateness 
of certain kinds of market transaction, even when this 
inappropriateness falls short of outright repugnance, 
however the concept of maximization of profits which 
eradicates constraints of market design lead us to analyze 
why stability is hence jeopardized and imposes constraints 
on financial systems while questioning the very nature of 
what is an efficient market? 
As to Roth: to function properly, markets need to do at least 
three things .
	 They need to provide thickness—that is, to bring 

together a large enough proportion of potential buyers 
and sellers to produce satisfactory outcomes for both 
sides of a transaction.

	 They need to make it safe for those who have been 
brought together to reveal or act on confidential 
information they may hold. When a good market 
outcome depends on such disclosure, as it often does, 
the market must offer participants incentives to reveal 
some of what they know.

	 They need to overcome the congestion that thickness 
can bring, by giving market participants enough time—
or the means to conduct transactions fast enough—to 
make satisfactory choices when faced with a variety 
of alternatives.

A juxtaposition of those precepts to the behavior of present 
day international exchanges and markets is undoubtedly 
true. It is not the place nor the space here to provide for 
examples of how international markets have failed to 
guarantee to their players thickness; safety and congestion. 
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It is pertinent to note that al gharar )the sale of what is not 
present( and Habal il Habala )the sale of what is in the 
womb of an animal( is prohibited. Narrated Abdullah bin 
Umer [RA], Allah’s Messenger [PBUH] forbade the sale 
called Habal il Habala which is a kind of sale practiced in 
the Pre-Islamic Period of Ignorance. One would pay the 
price of she-camel which was not born yet and would be 
born by the immediate offspring of an extant she-camel. 
[3:353 - O.B – Bukhari – The book of sales )bargain(]      
It is worthwhile to note that if somebody sells fruits before 
their benefit is evident and free from blights and then they 
get afflicted with some defects )they will be given back to 
seller(. Narrated Anas bin Malik [RA], Allah’s Messenger 
[PBUH] forbade the sale of fruits till they are almost ripe. 
He was asked what is meant by ‘are almost ripe’. He 
replied, “till they become red”, Allah’s Messenger further 
said, “If Allah spoiled the fruits, what right would one have 
to take the money of one’s brother )i.e. other people(?” 
[3:403 - O.B – Bukhari – The book of sales )bargain(]
It is strongly suggested that future markets and badla in 
stock exchange are strictly prohibited in Islam and will 
deteriorate the result of any efforts for price stability. The 
core reason is that it is normally done in raw materials 
through speculation meant to mint money from money.          
Distribution not Concentration of Wealth
Excess capacity of an economy means that insufficient 
demand exists to warrant expansion of output while 
interest based economy bondholders view strong capacity 
utilization as a leading indicator of higher inflation which 
decreases bond prices. Consequently, tight monetary 
policies shrink the size of economy by reducing the level 
of economic activities. 
Apart from above, the crowding out effect can only 
be extinguished through the effective implementation 
of Islamic Economics. Islamic economics, in contrast, 
advocates for generation of economic activities instead 
of limiting the same. This concept can easily be deduced 
from the concepts of Islamic Financial Instruments and 
conceptual framework of zakat and sadqa. This concept 
is duly adopted by Multinational Companies )MNCs( 
through expansion as many industries in the developed 
capitalist economies suffer from chronic excess capacity. 
The critics of capitalism are in favor of very principles 
enunciated in Islamic Economics. However, the generation 
of economic activity should be aligned with development 
expenditure )instead of non-development expenditure( and 
Islamic Financial Instruments.
Islamic Financial Instruments for Development 
Expenditure
The alternate of auction of treasury bills and bond market is 
Islamic Financial Instruments. Development expenditures 
in developing or even developed economies are normally 
identified on the basis of its potential benefits which are then 
transformed in the shape of feasibility report. In the light 
of principles of Shariah, such development expenditures 
ought to be carried either on the basis of “Build, Operate 
and Transfer” or “Islamic Financial Instruments”. 

The most important aspect of BOT basis is an independent 
check over collection on the project of development 
project and audit by external professionals for the very 
purpose of transparency. The payment to the contractor on 
the basis of Islamic Finance ought to be correlated with 
rate of return on such development expenditure. Each 
project of development expenditure ought to be audited by 
external professionals. External professionals may include 
members of  ICAP, ACCA and ICMAP. 
This approach will have many folds like transparency 
in development expenditure, generation of economic 
activities, limiting non-development expenditure to the 
extent of tax revenue, reducing the pressure of financing 
on the development expenditure and elimination of fiscal 
deficit or reliance over treasury bills and increase in 
employment.   
Foreign Currency Reserve/Gold Standard and Barter
Austrian economists advocate the return to genuine free 
market leading to abolition of the state-sponsored central 
bank that protects, supports and controls modern fractional 
reserve banking and advocate free banking or a return to 
a 100 percent gold standard which is practiced in Islamic 
Economic Governance. 
In fact the recent statement of IMF is more surprising. 
Dominique Struass-Kahn, the ex-head of IMF suggested 
that the organization one day might be called upon to 
provide countries with a global reserve currency that 
would serve as an alternative to the US dollar. “That day 
has not yet come, but I think it is intellectually healthy to 
explore these kinds of ideas now.” He said having other 
alternatives to dollar “would limit the extent to which the 
international monetary system as a whole depends on the 
policies and conditions of single, albeit dominant, country. 
Moreover, he said that we must build on this positive 
momentum: to reform the fund into an institution even 
better equipped to meet the challenges of the post crises 
era. Consequently, it is high time for strategic thinker to 
look at the pros and cons of the statement of ex-IMF chief 
in terms foreign currency reserves. 
CONCLUSION
When you press the F1 button on your computer for help, 
it gives the solution of your problem you are riddled with. 
However, you will not get the answer from F1 if you 
hammer the computer because the solution of hammering 
the computer is known to the creator of computer not the 
computer itself.
Similarly, the solution of our economic problems is 
available in Islamic Economics prima facie Ahadees of 
Bukhari quoted above that provides a clear cut solution. On 
the other hand, the monetary and fiscal economists even 
do not agree on any remedial measure for inflation and 
ending recession. It is much more than adjusting interest 
and exchange rates apart from adjusting Government 
Expenditure and increasing tax to GDP ratio. 
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were not tolerated” and “those who received government 
benefits were expected to be contributing members in the 
community.” 
Currently, the people who are getting unemployment 
allowances sits at home and enjoy laziness and begging 
from others. The Islamic Economic Governance model 
does not tolerate this attitude and obliges such persons to 
serve for the community and implementers must devise a 
plan according to the capabilities of persons.  
j. Orphanage
Babies who were abandoned were also taken care of, with 
one hundred dirhams spent annually on each orphan’s 
development. 
k. Waqf or Charitable Trust
Umar RA also introduced the concept of public trusteeship 
and public ownership when he implemented the Waqf, or 
charitable trust, system, which transferred “wealth from the 
individual or the few to a social collective ownership,” in 
order to provide “services to the community at large.” For 
example, Umar RA brought land from the Banu Harithah 
and converted it into a charitable trust, which meant that 
“profit and produce from the land went towards benefiting 
the poor, slaves, and travelers.” 
When communities were stricken by famine, rulers would 
often support them though measures such as the remission 
of taxes, importation of food, and charitable payments, 
ensuring that everyone had enough to eat. However, private 
charity through the Waqf trust institution often played a 
greater role in the alleviation of famines than government 
measures did. From the 9th century, funds from the treasury 
were also used towards the Waqf )charitable trusts( for the 
purpose of building and supporting public institutions, 
often Madrassah educational institutions and Bimaristan 
hospitals.
l. Treatment of conquered peoples
Caliph Umar was the first Caliph to provide Allowance 
to non-Muslims, or Dhimmi, after they reached old age. 
The very first Non-Muslim to receive pension from the 
Rashidun Administration was a Jew.
Once Caliph Umar RA was in the streets of Madina when 
he saw a man begging! He went to him and asked him; 
“why are you begging? Are you not receiving maintenance 
)allowance( from Bait al-mal”. The man replied; “I am 
a Jew and I am doing this so that I can pay the Jizya”. 
Hearing this Caliph Omar took him by his hand to Bayt 
al-mal and decreed “In the name of Allah you pay Jizya 
all your life and then you get betrayed when you reach old 
age.” He ordered to provide that man Pension and from 
that day it was so ordered for all Jews and Christians and 
others.
It is evident that the concept of Islamic Economics 
Governance could create an economic welfare society that 
can only be implemented by the ruler having fear of Allah 
SWT. The other prime concepts of Islamic Economics 
Governance are discussed below.  

Price Setting and Subsidies
Narrated Ibn e Abbas[RA], Allah’s Messenger [PBUH] 
said, “Do not go to meet the caravans on the way )for 
buying their goods without letting them know the market 
price(, a town dweller should not sell the goods on behalf 
of the latter.” Ibn Abbas was asked, “what does he mean by 
no selling the goods of a desert dweller by a town dweller?” 
He said, “He should not become his broker.” [3:367-O.B – 
Bukhari – The book of sales )bargain(] 
The policy would create open competition among the new 
entrants and let the market forces determine the prices. 
Such healthy competition would eliminate the concept of 
subsidy. The policy of open competition should be adopted 
in all those areas where prices are regulated and consumers 
are subsidized. 
Narrated Ibn Umer [RA], Allah’s Messenger [PBUH] said, 
“you should not try to cancel the purchases of one another 
)to get a benefit thereof(, and do not go ahead to meet 
caravans )for buying the goods( [but wait] till it reaches 
the market.” [3:374 - O.B – Bukhari – The book of sales 
)bargain(]. For instance, if we take the example of IPPs, 
then the root cause was the initial contract of Government in 
90s agreeing over the basic price of purchase of electricity.  
Price Stability and Cost Audit
Price stability is chronic issue which wasn’t always tackled 
at the grass root level. Regulators never looked at the pros 
and cons of the issue, hence, it was never dealt at strategic 
level. Islamic Economics suggests the concept of fair profit. 
The fairness in the concept of fair profit is left at the 
discretion of the businesses that are expected to act fairly 
in this regard. However, industry’s profit and general profit 
level could be used as benchmark in this regard. It is in 
accordance with the principles of shariah that the traditions 
and convention of each community are to be referred to 
for deducing a judgment in such matters as sales, renting, 
measuring and weighing where there is no fixed judgment. 
Further, many writers suggest the elimination of the concept 
of deduction of Royalty, Technical and Management Fee 
by declaring it an inadmissible expense under the Income 
Tax Ordinance, 2001.     
Consequently, one wonders about the dormant concept 
of cost audit embodied in Companies’ law. The concept 
of cost audit may be implemented fully fledged being a 
deterrent to unfair prices. At the moment there are fair 
number of professionals of accounting bodies [ICAP, 
ACCA and ICMAP] are available to effectively help the 
government in implementing the same.      
Price Stability and Future Trading
Looking at west, creative accounting, off balance sheet 
transactions, complex financial derivatives and future 
trading are the root causes of price instability which 
result in erosion of prices, that is, inflation. These issues 
are creeping and are against the constitution principles of 
Quran and Sunnah. 
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b. Ethics for Tax Collectors
A revenue collector has received some gifts and this 
instance was brought into the knowledge of Last Prophet 
[PBUH] who immediately ordered him to deposit the same 
into Bayt al- mal. When he asked for the reason, the Last 
Prophet [PBUH] replied that you received these gifts owing 
to your position if you were not on this position then you 
would not have received it! This is the desired mentality of 
the tax collectors. 
c. Food Stockpile
According to the Islamic jurist Al-Ghazali )1058–1111(, the 
government was also expected to stockpile food supplies in 
every region in case a disaster or famine occurred. Umar 
RA introduced further reforms, such as the introduction of 
food rationing using coupons, which were given to those in 
needs and could be exchanged for wheat and flour. 
d. Armed Forces Salaries
With the extension in conquests money came in larger 
quantities, Umar RA also allowed salaries to men fighting 
in the army. 
e. Elimination of Class Distinction
In his time, equality was extended to all citizens, even to 
the caliph himself, as Umar RA believed that “no one, no 
matter how important, should live in a way that would 
distinguish him from the rest of the people.” Umar RA 
himself lived “a simple life and detached himself from any 
of the worldly luxuries,” like how he often wore “worn-
out shoes and was usually clad in patched-up garments,” 
or how he would sleep “on the bare floor of the mosque.” 
Limitations on wealth were also set for governors and 
officials, who would often be “dismissed if they showed any 
outward signs of pride or wealth which might distinguish 
them from the people.” This was an early attempt at erasing 
“class distinctions”. 
Umar RA also made sure that the public treasury was not 
wasted on “unnecessary luxuries” as he believed that “the 
money would be better spent if it went towards the welfare 
of the people rather than towards lifeless bricks.”  
f. Social Security and Pension
During the Khilafat e Rashida, various welfare programs 
were introduced by Caliph Umar RA. Umar’s innovative 
welfare reforms during the Khilafat e Rashida included the 
introduction of social security. This included unemployment 
insurance, which did not appear in the Western world until 
the 19th century. 
In the Khilafat e Rashida, whenever citizens were 
injured or lost their ability to work, it became the state’s 
responsibility to make sure that their minimum needs were 
met, with the unemployed and their families receiving an 
allowance from the public treasury. 
Retirement pensions were provided to elderly people, who 
had retired and could “count on receiving a stipend from 
the public treasury.” The caliphs Al-Walid II and Umar ibn 
Abdul-Aziz RA supplied money and clothes to the blind 
and crippled, as well as servants for the latter. 

This continued with the Abbasid caliph Al-Mahdi. Tahir ibn 
Husayn, governor of the Khurasan province of the Abbasid 
Caliphate, states in a letter to his son that pensions from the 
treasury should be provided to the blind, to look after the 
poor and destitute in general, to make sure not to overlook 
victims of oppression who are unable to complain and are 
ignorant of how to claim their rights, and that pensions 
should be assigned to victims of calamities and the widows 
and orphans they leave behind. 
The “ideal city” described by the Islamic philosophers, Al-
Farabi and Avicenna, also assigns funds to the disabled. 
The concept of Employees’ Social Security, Employees 
Old Age Benefit etc is present in our existing governance 
concept but the difference arises in its applicability and 
utilization of funds. The laws need to be aligned with 
concept in preceding paragraphs. Moreover, the private 
hospitals should subsidize the rates to registered persons. 
This would have many benefits as the revenue of such 
private hospitals including the rates would be surfaced that 
can also be used for tax collection point of view.  
g. Poverty Measurement Threshold
Another innovative concept that was introduced was 
that of a poverty threshold, with efforts made to ensure a 
minimum standard of living, making sure that no citizen 
across the empire would suffer from hunger. In order to 
determine the poverty line, Umar ordered an experiment 
to test how many seers of flour would be required to feed 
a person for a month. He found that 25 seers of flour could 
feed 30 people, and so he concluded that 50 seers of flour 
would be sufficient to feed a person for a month. As a 
result, he ordered that the poor each receive a food ration 
of fifty seers of flour per month. 
Nowadays, statistics department collects the data and State 
Bank of Pakistan computes the Sensitive and Consumer 
Price Index but do not suggest such measures. Mere 
collection of data would not serve any purpose unless and 
until the data is utilized.
h. Poverty Alleviation Measures
Further reforms later took place under the Umayyad 
Caliphate. Registered soldiers who were disabled in service 
received an invalidity pension, while similar provisions 
were made for the disabled and poor in general. Caliph 
Al-Walid assigned payments and services to the needy, 
which included money for the poor, guides for the blind, 
and servants for the crippled, and pensions for all disabled 
people so that they would never need to beg. 
We have blind’s association and we normally spends 
millions on advertisements of eradicating polio but do we 
use the data of blinds for helping them or do we provide 
polio affected persons any citizens and Islamic Economic 
Governance duly contains this concept which is absent 
presently. 
i.Anti-Poverty Avoidance Measures
In addition, the poor and disabled were guaranteed cash 
stipends. However, in order to avoid some citizens taking 
advantage of government services, “begging and laziness 
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a. Taxes and Utilization
The taxes )including Zakat and Jizya( collected in the 
treasury of an Islamic government were used to provide 
income for the needy, including the poor, elderly, orphans, 
widows, and the disabled.
Umar RA also made sure that the public treasury was not 
wasted on “unnecessary luxuries” as he believed that “the 
money would be better spent if it went towards the welfare 
of the people rather than towards lifeless bricks.”  
The current purposeless taxation embodying Income, 
Sales, Excise and Professional tax has never been popular 
among the masses as they can see how the revenue is 
utilized. Elimination of differences would raise the trust of 
people in the system and introducing a judicious taxation 
would make it more meaningful and transparent. 
Moreover, there were and are many perceptions regarding 
the applicability of Tax being un-Islamic as people believe 
that zakat, khiraj, fai and Jazia are the only prescribed 
taxes. However, taxes are not limited to that but one may 
wonder import tax – octroi )chungi( was first imposed 
during the period of first four Caliphs as this is a need of 
the society. The principles of taxation in Islam are based on 
purpose and are evident from following piece of history:
 “At times, Syria )Sham( was attacked by Tatars, the King 
decided to take judicial decree from the Islamic Scholars 
for imposing a tax to meet the expenses. When the issue 
came before Imam Noovi [Rahmat ullah Alah], he opined
The King lives a lavish life and has a lot of wealth, he 
also spends a lot of money but his wealth, income and 
perquisites are not taxable, let him start first by donating 
his wealth and then the treasury has the right to tax over 
the common people.”
I again refer to the Kingdom of Saudi Arabia model 
whereby Zakat is payable by GCC nationals while Income 

Tax is payable by other than GCC nationals. Though I am 
in a bit disagreement with applicability of Zakat over GCC 
nationals because it is against the principle laid down by 
Last Prophet SAW during the Last Sermon whereby no 
Arab is superior to non-Arab and vice versa. 
An effective model may make zakat applicable on all 
Muslims while non-Muslims would pay Income Tax. The 
concept is based on the decision of Umar RA who changed 
the name of Jazya when Christians requested him to 
collect it with another name. In implementing the concept, 
a problem would arise in corporate, partnership and other 
entities comprising of Muslims and Non-Muslims. 
In such scenario the ratio of share holding by Muslims 
and Non-Muslims should be the ratio decided whereby 
the Income Tax should be payable on Non-Muslims share 
in business entity’s profit and on the other hand, business 
entity’s Muslims’ share would eligible for payment of 
zakat according to the principles of Quran and Sunnah 
deductible from their personal zakat payable.
Other purposeful taxes should be spent on the infrastructure 
of their purpose. For instance, motor vehicle tax for 
infrastructure of transportation including roads, stamp 
duty for legal infrastructure, Capital Gain Tax for legal 
infrastructure of purchasers and sellers while Income and 
Value Added Tax can be used for spending on military, 
police, education, healthcare, welfare benefits etc. 
If the development expenditure is financed by Islamic 
Financial Instruments then the revenue generated from 
judicious taxation can effectively be used for very purpose it 
was collected for, that is, spending money on infrastructure, 
military, police, education, healthcare, welfare benefits 
etc. This policy would effectively erode the reliance over 
bizarre taxation, Seigniorage, fiscal deficit, sale of assets 
and issuing bonds.
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Allah Subhanahu Wa Taala has provided us principles not 
rules and the divine principles are never redundant. The 
principle and practice of Islamic Economic Governance 
rests upon the concept that Government and Social 
responsibility run side by side because of its roots generated 
from Islamic Sociology. 
Islam does not only provide the economic principles but 
the earlier Muslim Governments since Islamic Caliphate 
of Rashideen has also practiced the modern concepts of 
Accounting, Auditing, Management, Treasury, Budgets etc 
that can be assembled under the umbrella term of Islamic 
Economic Governance. Consequently, this article is an 
endeavor to highlight the key aspects of modern economic 
governance that are derived from Islamic Economics 
Governance principles. 
Bayt al-Mal - Treasury
Bayt al-mal is an Arabic term that is translated as “House 
of money” or “House of Wealth.” Historically, it was a 
financial institution responsible for the administration of 
taxes in Islamic states, particularly in the early Islamic 
Caliphate. It served as a royal treasury for the caliphs 
and sultans, managing personal finances and government 
expenditures. Further, it administered distributions of 
zakah revenues for public works. 
As stated earlier, Bayt al-mal was the department that 
dealt with the revenues and all other economic matters 
of the state. In the time of Hazrat Muhammad PBUH till 
Hazrat Abu Bakr RA, there was no permanent Bait-al-
Mal or public treasury. Abu Bakr RA earmarked a house 
where all money was kept on receipt. After consulting the 
Companions, Umar RA decided to establish the Central 
Treasury at Madinah. 
Modern Islamic economists deem the institutional 
framework Bayt al-mal [Treasury] appropriate for 
contemporary Islamic societies and as a consequence, 
ministry of Finance is normally the part and parcel of 
every Islamic Countries’ ministerial portfolio. Currently, 
for better governance, the treasury’s two main functions 
are sub-divided and assigned to revenue authority being 
responsible for collection of taxes [DZIT in Kingdom of 
Saudi Arabia, FBR in Pakistan etc] while Central Bank or 
Monetary Agency is responsible for Balance of Payment.
Bayt al-Mal – Treasury Accounting
Abdullah bin Arqam RA was appointed as the Treasury 
Officer. He was assisted by Abdur Rahman bin Awf RA 
and Muiqib RA. A separate Accounts Department was also 
set up and it was required to maintain record of all that was 
spent. 

Currently, the accounting function is performed by 
respective Government Departments including revenue 
authorities, central bank and accountant general. PIFRA 
is computerizing all the records at the moment including 
revenue and expenditure. The accounting or recording 
of expenses and revenue is audited by auditor general of 
Pakistan.
Provincial and Federal Bayt al- Mal
Later provincial treasuries were set up in the provinces. 
After meeting the local expenditure the provincial 
treasuries were required to remit the surplus amount to the 
central treasury at Madinah. 
Abu Huraira RA who was the Governor of Bahrain 
sent revenue of five hundred thousand dirhams. Umar 
summoned a meeting of his Consultative Assembly and 
sought the opinion of the Companions about the disposal 
of the money. Syeddana Uthman ibn Affan RA advised 
that the amount should be kept for future needs. Walid 
bin Hisham suggested that like the Byzantines separate 
departments of Treasury and Accounts should be set up. 
The above instance closely resemble our existing situation 
whereby concept of provinces and federation are present 
in the constitution. However, after 18th amendment a 
major deviation has occurred whereby though provinces 
are empowered for revenue generation but there is no 
concept of repatriation of surplus. This non-repatriation 
concept contains two evils – non-affiliation concept with 
federation, no budgetary limits resulting in immense 
discretion ending on corruption. 
Secondly, according to several Ahadees, the ownership of 
revenue generating land like but not limited to mines, oil 
and gas wells cannot be sold because they ought to be used 
to for the betterment of all Muslims. Consequently, this 
need to be kept by the federation and the interest ought not 
be sold on mere royalty basis. The concept is practiced in 
Kingdom of Saudia Arabia also.
Welfare Economic State
As stated earlier, principle and practice of Islamic Economic 
Governance rests upon the concept that Government 
and Social responsibility that run side by side because 
of its roots generated from Islamic Sociology. However, 
the Governmental responsibility is fulfilled through a 
welfare economic state which is the prime goal of Islamic 
Economic Governance. The indispensible tools of Islamic 
Economic Governance to achieve a welfare economic state 
are as follows though practiced nowadays also but without 
the spirit! 
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